Corona protocol Dorpshuis de Rede Ried
Protocol om in het kader van de anderhalve meter economie activiteiten weer te kunnen beginnen.

We starten met het openen van het terras op maandag 1 juni, vanaf 14.00 uur. We hebben 5 tafels
met 4 stoelen, die verspreiden we over het terras met de 1,5 meter afstand in acht nemend.
Daarnaast zijn er twee picknicktafels.
Men komt via de hoofdingang naar binnen zodat er controle is op de bezoekers. Men wordt gevraagd
te reserveren via de mail, zodat we weten wie er zijn geweest. Aan bezoekers die niet gereserveerd
hebben wordt naam en adres gevraagd.
Bij de bar kan men zich aanmelden en handen desinfecteren. Via terrasdeur in de foyer komt men op
het terras.
De bestelling wordt op het terras door de vrijwilliger opgenomen en vervolgens binnen klaar gezet,
waar men de bestelling kan afhalen.
Vanaf het terras neemt men de zijdeur van de foyer om drankjes op te halen of naar het toilet te
gaan. Bezoekers wordt gevraagd lege glazen e.d. naar binnen te brengen.
De foyer en huiskamer worden ook ingericht volgens het 1,5 meter beleid, zodat men daar ook kan
zitten mocht het geen terrasweer zijn. Dat betekent 4 personen aan de bar en tafels. Gezinnen
mogen wel dichter bij elkaar aan een tafel zitten. Max. 30 personen binnen tot 1 juli, daarna ws. 100.
1. We nemen alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne in acht en maken ze zichtbaar op relevante
plaatsen zoals: in- en uitgangen, in foyer, terras en toiletten.
De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen, die zijn:
 Was vaker je handen


Nies in je elleboog



Gebruik papieren zakdoekjes



Schud geen handen



Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)



Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis



Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het
hele huishouden thuisblijven



Vooraf bezoekers vragen of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont,
wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan

2. We zorgen voor handgel, die is te vinden bij de bar. Maximaal één persoon in de toiletruimte.
Vrijwilligers kunnen handschoenen dragen indien gewenst, regelmatig handenwassen volstaat ook.
Na vertrek van bezoekers worden de stoelen en tafels schoongemaakt met water en zeep. We
maken regelmatig de deurkrukken en andere contactpunten schoon.
3. Bezoekers wordt verzocht met pin te betalen. Men kan contactloos betalen, het pinapparaat
wordt regelmatig schoongemaakt.
4. Er zijn looproutes aangegeven in het gebouw, er zijn verschillende in- en uitgangen waardoor men
elkaar niet hoeft te passeren. Entree via de hoofdingang en melden bij de bar. Jassen meenemen en
op de stoel buiten hangen.
5. Er is voldoende ruimte voor de vrijwilligers om afstand te houden. Ook looproute voor in en
uitgaande zaken. Vrijwilligers worden van te voren geïnformeerd over de maatregelen en
voorschriften.

6. We hebben aandacht voor het gedrag van onze bezoekers en spreken mensen er op aan.
Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. De maatregelen worden gecommuniceerd
naar de bezoekers en zijn terug te vinden op onze website, op posters en social media.

