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Volgens richtlijnen van de Rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en
ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni. De openstelling is per 1 juli voor maximaal 100
mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de
richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Wij hebben besloten om per 1
augustus weer open te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen.
Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

1
1.1

We hebben besloten om weer open te gaan als buurthuis
Opening van ons gebouw

We openen het dorpshuis weer, om bewoners de gelegenheid te bieden elkaar weer te ontmoeten
bij de activiteiten die zij samen graag uitvoeren, zoals kaarten, dansen, zingen etc. Dit zal lang niet
altijd makkelijk gaan, omdat 1,5 meter afstand houden soms lastig is. De deelnemers aan de
activiteiten hebben daarin zelf een grote verantwoordelijkheid. Omdat toezicht voor het bestuur
ondoenlijk is en de inrichting van het dorpshuis nu ongeschikt is voor verlengde huiskamerfeestjes als
de coronamaatregelen gehandhaafd worden, zullen deze tot nader bericht worden uitgesloten van
gebruik van het dorpshuis.

1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons
dorpshuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Het protocol is gemaakt aan de hand van het voorbeeld van de BOKD. Het geldt voor iedereen die
gebruik wil maken van het dorpshuis. Het is geldig tot het door het bestuur herroepen wordt. Dat is
afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. Het protocol kan te allen tijde gewijzigd worden door
het bestuur en zal gepubliceerd worden op de website van het dorpshuis: www.oldekarke.nl.

1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

Het dorpshuis (“d’olde karke”) is eigendom van “Stichting Dorpshuis De Oalde Karke”.
1.4 Welke openingstijden hanteren we?
De openingstijden zijn in overleg met het bestuur na reservering via website www.oldekarke.nl.

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw en het beheer?

Het bestuur van “Stichting Dorpshuis De Oalde Karke” is verantwoordelijk voor het gebouw.
Contactgegevens zijn terug te vinden op www.oldekarke.nl.

1.6

Wie zijn onze gebruikers?

Onze gebruikers zijn inwoners van Echten en huurders uit de omgeving van Echten.
1.7 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
Naast dit protocol blijven de huisregels onverkort van kracht! Bij tegenstrijdigheid heeft dit corona
protocol voorrang.
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2

Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en 1,5 meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en
om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1

Het buitenterrein

Het buitenterrein is alleen toegankelijk als je deelneemt aan een activiteit in het dorpshuis.
Deelnemers kunnen gebruik maken van de buitenruimte als ze minimaal 1,5 meter afstand van
elkaar houden. Er kunnen dus max. 2 mensen tegelijk buiten roken, op de bank bij de buitenasbak op
de hoek van het gebouw.

2.2

Toegang tot het gebouw

Er is één toegang. Iedereen moet op 1,5 meter van de voordeur wachten tot deze binnen geheel vrij
is en het met behoud van 1,5 meter afstand mogelijk is om het gebouw binnen te gaan. Het verlaten
van het gebouw geldt het zelfde. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen
gedesinfecteerd te worden. Indien gewenst kan het bestuur voor handgel zorgen.

2.3

Registratie bij binnenkomst gebouw

Als gevolg van de aanvullende maatregelen van de regering in augustus 2020 moeten alle bezoekers
zich bij binnenkomst registreren. Daarvoor is een schrift aanwezig bij de ingang op de tafel waar ook
handgel staat. U dient de datum, aankomsttijd, naam en telefoonnummer te vermelden, zodat
contactonderzoek in principe mogelijk is.

2.4

gezondheidscheck

Degene die een ruimte in de Olde Karke gereserveerd heeft is zelf verantwoordelijk voor het
uitvoeren van een gezondheidscheck bij alle aanwezigen tijdens zijn/haar activiteit.

2.5

Capaciteit

I.v.m. de noodzakelijke routing in het dorpshuis zal tot nader bericht de kleine zaal niet apart
verhuurd worden. Er is geen beperking meer voor de totale capaciteit, maar er dient wel 1,5 meter
afstand gehouden te worden. Het bestuur schat in dat de daadwerkelijke capaciteit daarom
momenteel 30 personen is. Het bestuur kan niet bijhouden hoeveel mensen aanwezig zijn en of deze
zich aan de gedragsregels houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nadrukkelijk bij de
gebruikers van het dorpshuis zelf. Mogelijk controleert het bestuur steekproefsgewijs het naleven
van dit protocol en de overheidsvoorschriften i.v.m. corona.

2.6

Route

Vanwege de beperkte ruimte binnen is een verplichte routing noodzakelijk en is het noodzakelijk dat
alle deelnemers bij binnenkomst eerst de handen wassen. De deur tussen de hal en de grote zaal
wordt alléén gebruikt voor het binnengaan van de grote zaal. De deur tussen de grote zaal en de
kleine zaal en daarna de deur naar de hal worden alléén gebruikt bij het verlaten van de grote zaal.
De kleine zaal mag nergens anders voor gebruikt worden, behalve het uit de kasten halen van
materialen die daarin opgeslagen liggen. De routes worden aangegeven met stickers op de deuren.

2.7

Inrichting ruimtes

De inrichting van de ruimtes is vrij. Gebruikers zijn zelf nadrukkelijk verantwoordelijk een zodanige
opstelling van tafels en stoelen te kiezen dat het houden van 1,5 meter afstand gewaarborgd kan
worden. De kleine zaal mag niet gebruikt worden. Omdat afstand houden in de hal lastig is bij
gebruik door grotere groepen, mag de keukenfaciliteit niet gebruikt worden. Alleen koffie/thee
zetten is toegestaan. Bij gebruik van de keukenfaciliteiten dienen handschoenen en een mondmasker
gedragen te worden. Ook uitserveren van dranken dient op een wijze te gebeuren die het handhaven
van 1,5 meter afstand garandeert, met gebruik van handschoenen en mondmaskers.
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2.8

Plattegronden

Het dorpshuis is klein en de indeling spreekt voor zich. Een plattegrond in dit protocol is niet
noodzakelijk.

3

Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een
aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1

Over de toegang tot de locatie spreken we af

De sleutel en het sleutelkastje dienen door de gebruikers ontsmet te worden met handgel.

3.2

Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

Omdat er geen beheerder aanwezig is staat of valt het gebruik van het dorpshuis met de discipline
van de gebruikers bij de naleving van de coronavoorschriften. Constatering van niet naleven hiervan
zal lijden tot het opnieuw sluiten van het dorpshuis, waar niemand bij gebaat is. Daarom een
dringend beroep op alle gebruikers om hier zelf nauwkeurig op toe te zien. Instructie van de
gebruikers is door middel van dit protocol. Alle andere contacten gaan middels digitale
communicatiemiddelen.

3.3

Deze extra schoonmaakmaatregelen treffen we:

De extra schoonmaak van de gebruikte voorzieningen dient door de gebruikers zelf te gebeuren, dat
houdt in:






Ontsmetten van alle stoelen die gebruikt zijn
Ontsmetten van alle tafels die gebruikt zijn
Schoonmaken en ontsmetten van de wc’s inclusief wasbakken en kranen
Schoonmaken en ontsmetten van het keukenblad en de gebruikte keukenapparatuur.
Ontsmetten van alle deurgrepen.

Voor dit doel kunnen de normale reinigingsmiddellen gebruikt worden die in het keukenblok onder
het aanrecht staan.

3.4

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Als gebruikers niet in staat zijn 1,5 meter afstand te houden bij hun activiteit mogen ze geen gebruik
maken van het dorpshuis tenzij iedereen permanent mondkapjes en handschoenen draagt. De
reinigingsvoorschriften blijven dan evengoed van kracht.
Voor goede reiniging en ontsmetting stelt het bestuur speciaal reinigingsmiddel beschikbaar en
ontsmettingsdoekjes en een extra zeepdispenser.
Gebruikers moeten zelf zorgen voor mondkapjes en handschoenen.

4

Zo gaan we met elkaar om

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten
zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niezen of hoesten
doe je dit in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten en gooi die
weg. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van
elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid,
hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.
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4.1

Dit verwachten we van onze bezoekers

Het dorpshuis is alleen beschikbaar op afspraak na reservering via www.oldekarke.nl. We rekenen
erop dat alle bezoekers zich houden aan de landelijke richtlijnen.

4.2

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Dit protocol en de huisregels en het huishoudelijk reglement en de poster van de BOKD zijn
aangeplakt in de hal van het dorpshuis en gepubliceerd op de website: www.oldekarke.nl.

4.3

Zo organiseren we onze vrijwilligers

In de periode dat de coronamaatregelen van kracht zijn zullen geen andere vrijwilligers dan die voor
de schoonmaak aanwezig zijn in het gebouw. Tijdens schoonmaak zullen geen gebruikers of andere
mensen aanwezig zijn in het gebouw. Schoonmaak wordt verricht door max. 3 personen die de regels
in acht houden. Zij krijgen daarvoor instructie. De frequentie van schoonmaken wordt
geïntensiveerd.

4.4

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Omdat we geen vrijwilligers inzetten als de corona maatregelen nog van kracht zijn hebben we
hieromtrent niet in nadere regels of instructie voorzien.

5

Programmeerkeuze

Wij hebben geen programmering van activiteiten, anders dan de activiteiten die door de
activiteitencommissie worden georganiseerd. In het nieuwe seizoen zal de activiteitencommissie zich
buigen over de vraag hoe nieuwe activiteiten voor het dorp moeten worden georganiseerd. Dit
wordt aangekondigd op www.oldekarke.nl en in de dorpsmail.

5.1

Voor deze doelgroep zijn we nu open

Het dorpshuis is beschikbaar voor gebruik door dorpsbewoners. Tevens is het beschikbaar voor
huurders die kunnen garanderen dat zij de coronaregels van de overheid en van het dorpshuis
kunnen en zullen naleven.

5.2

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis

Verlengde huiskamerfeestjes zijn vooralsnog uitgesloten voor verhuur.

5.3

We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw

Alléén de grote zaal of alléén de kleine zaal is beschikbaar voor gebruik. Indien twijfel bestaat over de
mogelijkheid om bij een bepaalde activiteit de coronamaatregelen te handhaven zal overleg met de
gebruikers over doorgang van de activiteiten plaatsvinden.

5.4

Dit vragen we van onze huurders

Wij vragen onze huurders en gebruikers strikte naleving van alle voorschriften en gedragsregels
inzake corona en van de huisregels en het huishoudelijk reglement. Alleen op die manier kunnen we
er voor zorgen dat het dorpshuis open blijft en blijft bestaan.

6. Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Dit protocol is van toepassing
totdat het bestuur deze wijzigt.

Datum: 24-8-2020
Naam: C. de Groot
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