Protocol ter voorkoming van verspreiding van
COVID-19 (coronavirus).
Inleiding
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het Dorpshuis Rheden een aantal
maatregelen getroffen en omschreven in dit protocol.
Bij deze maatregelen wordt steeds rekening gehouden met de landelijke, door de
Rijksoverheid op aanraden van het RIVM voorgeschreven richtlijnen, het beleid van de
Gemeente Rheden, adviezen van het DKK Gelderland en de specifieke mogelijkheden van
ons Dorpshuis.
Het protocol is bedoeld voor de huurders, de vrijwilligers en via hen voor iedere bezoeker
van het Dorpshuis. Het voorkomen van verspreiding van het coronavirus is tenslotte een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zullen elkaar dan ook laagdrempelig aan moeten
spreken, waar onze maatregelen of de uitvoering ervan, voor verbetering vatbaar zijn.

Algemene richtlijnen
• Van iedere huurder, vrijwilliger en bezoeker van het Dorpshuis verwachten wij dat hij/ zij
bij verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid en/ of koorts (temperatuur
vanaf 38ºC) thuisblijft, het Dorpshuis niet bezoekt.

• Van iedere huurder, vrijwilliger en bezoeker verwachten wij dat hij/ zij bij binnenkomst
zijn/ haar handen desinfecteert en na toiletbezoek zijn/ haar handen grondig wast, d.w.z.
minimaal gedurende 20 seconden met water en zeep

• Van iedere huurder, vrijwilliger en bezoeker verwachten wij, dat zij daar waar dat
mogelijk is, 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

• Van iedere huurder, vrijwilliger en bezoeker ouder dan 12 jaar verwachten wij dat hij/zij,
een mondkapje draagt bij verplaatsing.

•

Van iedere huurder, vrijwilliger en bezoeker verwachten wij dat wanneer hij/zij een keer
moet hoesten en/of niezen, in zijn/ haar elleboog hoest of niest of gebruik maakt van
een papieren zakdoek en deze na gebruik weggooit.

• Van iedere huurder, vrijwilliger en bezoeker verwachten wij dat zij anderen geen hand
geven.

Specifieke hygiëne maatregelen
• Bij iedere ingang van het Dorpshuis, beide toegangsdeuren en bij zaal 6, staat
desinfectans voor handreiniging.
•

Na iedere groep bezoekers en/ of sessie lessen worden de deurklinken van
betreffende ruimten en van de toiletten schoongemaakt door aanwezige conciërge.
Klinken worden schoongemaakt met vochtige reinigingsdoekjes ‘Seabreeze’
(voorraad in berging 2).

•

Na iedere groep bezoekers en/ of sessie lessen worden van gebruikte tafels en
stoelen de tafelbladen en stoelleuningen schoongemaakt. De stoelleuningen met
vochtige reinigingsdoekjes, ‘Seabreeze’, de tafelbladen of andere grotere
oppervlakten met ‘Glassprayreiniger’ (voorraad in berging 2).

•

Bij gebruik andere materialen worden deze door de gebruikers na afloop van hun
activiteit schoongemaakt, hetzij met vochtige reinigingsdoekjes ‘Seabreeze’ of met
‘Glassprayreiniger’, afhankelijk van het materiaal.

•

Servies wordt na gebruik altijd in de afwasmachine afgewassen, bij het afhalen wordt
geadviseerd disposable handschoenen te gebruiken en waar dit niet gebeurt, was
dan na contact in ieder geval grondig je handen met water en zeep.

•

Na iedere groep bezoekers en/ of sessie lessen worden de toiletten door de
conciërge gecontroleerd of zij nog ordelijk zijn voor gebruik

•

In het Dorpshuis zijn disposable handschoenen en mondmaskers aanwezig, voorraad
in berging 2.

Gebruik Corona Toegangsbewijs
Voor Dorpshuizen geldt geen algemene verplichting tot gebruik van het Corona
Toegangsbewijs (CTB). De enige situaties waarbij deze verplichting wel geldt, is wanneer
door de aard van de activiteit het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, zoals bij het
bridgen en bij de spelletjesmiddag van de open inloop. Ook is er een CTB verplichting

wanneer wij wat grotere culturele evenementen organiseren.
In alle andere gevallen is er dus geen CTB verplichting en zullen wij het aantal personen en
de opstellingen van meubilair dusdanig aanpassen dat 1,5 meter afstand houden kan. In
situaties waar er wel een CTB plicht is, verwachten wij van de organisator van de
bijeenkomst dat hij/ zij regelt dat deze controle plaatsvindt.
Tot slot, de check van het CTB heeft een geldigheid van 24 uur en zal dus, indien van
toepassing, bij een volgende gelegenheid opnieuw uitgevoerd moeten worden

Openingstijden
Voor het Dorpshuis Rheden geldt geen beperking van de normale openingstijden, wel mogen
er na 20.00 uur geen horeca activiteiten plaatsvinden, dat betekent dat er ook geen koffie of
thee geschonken kan worden na achten.

Gebruik ruimten, maximum aantallen bij 1,5 meter regeling
Zaal 1: Geschikt voor maximaal 12 personen in vergaderopstelling, maximaal 19 personen in
theateropstelling en maximaal 12 personen bij opstelling op stoel rond de muur.
Zaal 2: Geschikt voor maximaal 16 personen in vergaderopstelling, maximaal 20 personen in
theateropstelling en maximaal 16 personen bij opstelling op stoel rond de muur.
Zaal 1+2: Geschikt voor maximaal 35 personen in theateropstelling en maximaal 22
personen bij opstelling op stoel rond de muur.
Zaal 3: Geschikt voor maximaal 6 personen in vergaderopstelling, maximaal 10 personen in
theateropstelling.
Zaal 4: Alleen geschikt als werk- gespreksruimte voor 2 personen.
Zaal 5: Geschikt voor maximaal 4 personen in vergaderopstelling, maximaal 6 personen in
theateropstelling.
Zaal 6: Geschikt voor maximaal 10 personen in vergaderopstelling, maximaal 16 personen in
theateropstelling en maximaal 14 personen bij opstelling op stoel rond de muur.
Zaal 7: Geschikt voor maximaal 6 personen in vergaderopstelling, maximaal 9 personen in
theateropstelling alleen bij gebruik in combinatie met zaal 8.
Zaal 8: Geschikt voor maximaal 16 personen in vergaderopstelling, maximaal 15 personen in
theateropstelling bij gebruik scherm + 20 personen in theateropstelling richting
luifel/ grote tafel.

Zaal 7+8: Geschikt voor maximaal 21 personen in theateropstelling richting scherm en voor
maximaal 27 personen (incl. eventuele mee etende vrijwilligers) in speciale
opstelling voor Rhedens maal.

Bijzondere maatregelen
Voor gebruikers aangesloten bij een sport- of andere bond gelden uiteraard de voor die
bond geldende regels. Wij verwachten in dit geval van onze huurders dat zij zelf
verantwoording nemen voor eventuele aanvullende maatregelen.
In geval van activiteiten met een doorloopfunctie mag 75% van de normale capaciteit van
onze ruimten gebruikt worden.
Goede ventilatie is eveneens een belangrijk advies van de Rijksoverheid. Wij hebben ons
afzuigsysteem vernieuwd en zullen de komende tijd steeds aandacht besteden aan goede
ventilatie. De ventilatieroosters in onze zalen dienen open te blijven en wij zullen steeds de
juiste mate van luchtverversing controleren en zo nodig de instellingen van ons
afzuigsysteem aan laten passen.
Bij bepaalde bezoekersaantallen zullen we om al te veel drukte in de garderobe te
voorkomen extra kapstokken in de zaal plaatsen.

Tot Slot
Dit protocol zal steeds aangepast worden afhankelijk van onze bevindingen en afhankelijk
van de situatie rond het coronavirus.
Verzeker u steeds of u de meest recente versie van dit protocol in uw bezit heeft.
Het bestuur van het Dorpshuis Rheden is natuurlijk te allen tijde bereid gemaakte afspraken
met u te bespreken en nader toe te lichten.
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