CORONA PROTOCOL GASTVROUWEN - GASTHEREN
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om bij binnenkomst in 1 van onze locaties een
mondkapje te dragen tot op uw plek van bestemming, daar mag het mondkapje af. Zodra u zich
gaat verplaatsen, b.v. naar het toilet of naar de uitgang, dan graag het mondkapje weer op.
Natuurlijk is niets zoals het was. We hebben te maken met strenge afstands- en hygiëne-eisen voor de
gezondheid van uzelf, de medebezoekers en die van de medewerkers van Welzijnscentrum De Leuning. Om
te zorgen dat het verblijf in De Leuning voor iedereen prettig en veilig verloopt, hebben we enkele belangrijke
regels.
Bij binnenkomst dienen de handen verplicht te worden ontsmet met de gereedstaande middelen.
Daarnaast blijft voor iedereen gelden:

Was vaak uw handen, gedurende minimaal 20 seconden.

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.

Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.

Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.
Bent u ziek?

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
of verhoging hoger dan 38 graden Celsius.

Heeft u ook koorts en/of last van benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang
geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.
De receptioniste houdt een bezoekersregistratielijst bij.
Bij aankomst in De Leuning dienen alle betrokkenen zich rechtstreeks naar de toegewezen zaal te begeven.
Let hierbij, indien nodig, op de 1,5 meter afstand tot andere bezoekers. De gastvrouwen en/of de
receptioniste geven eventuele aanwijzingen aan bezoekers.
Is het druk? Laat gasten dan even buiten wachten en let ook hier op de 1,5 meter afstand tot elkaar.
Looproutes
De toegang en hal/gang is niet breed. Personen kunnen één voor één naar binnen.
Loop zoveel mogelijk rechts. Personen die een zaal of het pand UIT gaan hebben voorrang.
Kapstok
Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker. De kapstokken en garderobe mogen niet worden
gebruikt.
Pinnen
In De Leuning kan alleen nog maar met de pin betaald worden.
Toiletruimte
Er kan in de toiletruimten slechts één persoon tegelijk
Door de gebruikers moet in de gaten worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn en bewaken
hierbij strak de 1,5 meter afstand.
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Schoonmaak
Goede hygiëne en goede schoonmaak zijn belangrijk om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.
Gebruiksmaterialen, stoelleuningen en tafels dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat
schoon gemaakt te worden. Ook deurknoppen en contactpunten die met regelmaat door meerdere personen
worden gebruikt moeten worden schoongemaakt
Dat gebeurt door de gebruikers/gastvrouwen van de verschillende ruimtes.
In het gebouw
De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand
tussen gebruikers en tussen vrijwilligers gecreëerd wordt.
Ontmoetingsactiviteiten waarin de RIVM richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde
ruimtes, kunnen geen doorgang vinden, of in een gewijzigde vorm, in een andere ruimte.
Meer dan 2 personen die binnen 1,5 meter van elkaar aan één tafel zitten is uitsluitend toegestaan wanneer
zij een gezamenlijke huishouding vormen.
De huurder/gebruiker dient zelf de gewenste zaalindeling te maken o.b.v. de 1,5 meter afstand. Na gebruik
dient de zaal in dezelfde staat te worden teruggebracht zoals hij werd aangetroffen.
Ventileer de ruimte die wordt gebruikt zoveel mogelijk, ramen en evt. deuren open zetten. Check bij
vertrek of de ramen weer gesloten zijn.
I.v.m. de 1.5 meter afstand is het maximaal aantal personen per zaal:

Zaal 1 30 personen

Zaal 2 15 personen

Zaal 3 6 personen

Zaal 4 4 personen

Keuken 1 persoon

Biljart 3 personen
Wegstuurbeleid
Conform richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, wordt
die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.
De vrijwilligers, huurders en gebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van
deze hygiënemaatregelen.
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