Coronaprotocol MFC Eeltsje’s Hiem
Voorschriften en afspraken gelden vanaf 26 juni 2021 voor het bezoeken van georganiseerde
activiteiten voor (kwetsbare) ouderen, volwassen, jongeren en kinderen en/of als vergaderfaciliteit
binnen MFC Eeltsje’s Hiem.

De basis regels moeten altijd in acht worden genomen, namelijk:

Vragen van het checkgesprek:
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Regels voor horeca binnen Eeltsjes Hiem
Bijna alle beperkingen voor de horeca zijn vervallen vanaf 26 juni. Vanaf dat moment gelden
dezelfde regels voor binnen als buiten op het terras. Ook mogen horecagelegenheden volgens de
reguliere openingstijden weer open. En vervalt het maximum aantal personen per tafel. Er geldt
nog een aantal voorwaarden:
Zonder cononatoegangsbewijs (dit is de standaard bij Eeltsje’s Hiem):
•

Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn en ook zelfbediening is
weer toegestaan.
Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Bezoekers worden gevraagd zich te registreren en mee te werken aan de
gezondheidscheck.
In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt
worden. Dit geldt binnen en buiten.
Entertainment zoals tv-schermen en luide muziek is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel
op hun vaste zitplek blijven zitten.
De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in
dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen.

•
•
•
•
•

Met coronatoegangsbewijs (hiervoor zal expliciet melding worden gemaakt indien van
toepassing):
•
•

100% van de bezoekerscapaciteit is toegestaan.
Indien je gaat werken met testen voor toegang dan hoeven de gasten geen vaste zitplaats
meer te hebben.
Ook vervalt dan de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.
Indien je werkt met testen voor toegang geldt dit voor de gehele locatie. Je mag niet de ene
zaal wel en de andere zaal niet. Je kunt per dag (24 uur) wisselen tussen wel en geen
gebruik maken van toegangstesten.

•
•

Hygiëne
•

Bij binnenkomst handen wassen
Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen met desinfecterende handgel.
Deze is direct bij binnenkomst beschikbaar.

•

In iedere ruimte is desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktespray
beschikbaar.
Dit stelt mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren.

•

Er is een schoonmaakprotocol voor Eeltsje's Hiem opgesteld. Dit zorgt ervoor dat de
schoonmakers veilig kunnen werken en de ruimtes schoon en veilig blijven. In het
schoonmaakprotocol is opgenomen dat oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt
(deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, e tc.) regelmatig
(meerdere keren per dag) worden schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend
middel. Ook worden de gebruikte ruimtes na gebruik schoon gemaakt.

•

Gebruikt meubilair (tafels en stoelen) worden door de gebruiker zelf schoongemaakt na
afloop van een activiteit. Na afloop van een activiteit worden de tafels/stoelen
oppervlaktes zelf schoongemaakt door de gebruikers met de daarvoor aanwezige
schoonmaak materialen.
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Looproutes
•

Er zijn looproutes aangebracht
De looproutes zijn met pijlen of andere markering aangegeven.

•

Er zijn wachtplekken voor het toilet aangebracht.
Het is de bedoeling dat maar twee personen tegelijk naar het toilet gaan. Er is gezorgd
met markering dat mensen die moeten wachten de 1,5 meter in acht kunnen houden.

Gebruikers van ruimtes/zalen
•

Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren
Gebruikers die een ruimte willen huren/gebruiken moeten dit vooraf reserveren bij
de coördinatoren van het MFC (dit kan per mail mfc@wijkbelangwesteinde.nl).

•

Er kan alleen (contactloos) met de pin betaald worden.

•

Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt.
Om drukte bij de kapstokken te vermijden is het raadzaam om bezoekers hun jassen mee
te laten nemen en over hun eigen stoel te leggen.

•

Voor (sport-, muziek-, kunst- en cultuur) activiteiten in Eeltsje’s Hiem kunnen
aanvullende protocollen en maatregelen gelden.
Om bepaalde (sport-, muziek-, kunst- en cultuur) activiteiten op een veilige manier te
kunnen organiseren gelden aanvullende maatregelen tijdens de uitvoering van deze
activiteiten. Iedere deelnemer dient hiervan op de hoogte te zijn gebracht door de
organisatie en de deelnemer dient zich hieraan te houden. Binnen sporten mag en
iedereen houdt 1,5 meter afstand. Als dat onmogelijk is voor normaal spelverloop mag
de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten.
Protocollen van toepassing verklaard, zoals de meest recente versies van:
Jeu de Boule, uitgegeven door de NJJB
Biljarten , uitgegeven door de KNBB
Muziek, uitgegeven door KNMO
Voor iedere activiteit is één persoon aanspreekpunt, die er op toezie t, dat de meest
recente en geldende protocollen worden nageleefd.

Communicatie
•

Via de mail, nieuwsbrief, website en Facebook worden de bezoekers en vrijwilligers
ingelicht over de maatregelen die getroffen zijn in Eeltsje’s Hiem. Regelmatig zullen de
maatregelen worden ge-update, afhankelijk van het advies vanuit het RIVM en de
overheid.

•

Er zijn posters opgehangen in Eeltsje’s Hiem zodat voor iedereen de maatregelen
duidelijk zijn.

•

Regels voor bezoekers/huurders worden ook digitaal gecommuniceerd bij bevestiging
afspraak/reservering/activiteit.
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•

Er zal overleg zijn met commissies, vrijwilligers van activiteiten/huurders om de
maatregelen te communiceren, zodat een ieder goed op de hoogte is wat de
maatregelen inhouden en wie wanneer verantwoordelijk is.

•

Het bestuur heeft een corona coördinator aangesteld. Tevens is er een
corona-team Eeltsje’s Hiem samengesteld. Dit team bestaat uit een aantal
bestuursleden, coördinatoren en facilitair verantwoordelijken van Eeltsje’s
Hiem. Het corona Team zorgt gezamenlijk met de corona coördinator ervoor
dat de genomen corona-maatregelen in Eeltsje’s Hiem worden uitgevoerd.

•

De samenstelling van het corona team Eeltsje’s Hiem bestaat uit Pieter
Bouwer, Geertje Westerhuis – De Jong, Erik de Jong, Jacques Ruiter, Marja
Goulooze, Thijs de Jong en Hans Vossenberg.

•

Ideeën, suggesties of klachten omtrent de corona maatregelen van Eeltsje’s
Hiem zijn welkom kunnen ingediend worden bij een van de leden van het
coronateam. Dit kan per voorkeur via de mail (mfc@wijkbelangwesteinde.nl).

Verantwoordelijkheid
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
•

Beleid t.a.v. coronamaatregelen
Het bestuur maakt beleid, protocollen en verzorgt de communicatie. Past dit waar nodig
aan om het up-to-date te houden. Licht verenigingen, commissies, huurders en andere
gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de
genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals
informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. Stelt een corona coördinator
en een corona team aan die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de
stukken en de communicatie hierover. Het bestuur, corona coördinator en het corona
team spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:
•

Bezoekers/deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving maar
zal wel mensen en gebruikers aanspreken als daar aanleiding toe is.

Gebruikers/huurders zijn verantwoordelijk voor:
• Gebruikers en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun
leden/deelnemers en spreken indien nodig de leden/deelnemers aan op hun gedrag
Vanuit iedere activiteit binnen of rondom Eeltsje’s Hiem wordt een toezichthouder
aangesteld, die toeziet op de naleving van dit protocol.
•

Het bestuur kan eventuele zaken in een aanvullende overeenkomst met de
huurders/gebruikers opnemen. Zo kan het bestuur bijvoorbeeld afspreken en vastleggen
dat de gebruikers/huurders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun leden
wanneer zij gebruik maken van Eeltsje’s Hiem. Op die manier zijn de afspraken helder
voor alle betrokken partijen.
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