Corona-Protocol
De Koe / Dorpswei

Van : Corné Wijnings, secretaris De Koe
Voor : Bestuur, Medewerkers en Gebruikers van De Koe / Dorpswei
Datum : 22 augustus 2020 (Versie 3.0)
Betreft : Protocol corona

Inleiding
Na een periode dat we als SCC De Koe gesloten zijn geweest, zijn we op 1 juni jl weer open
gegaan. Enkele gebruikers hebben ook in de vakantieperiode gebruik gemaakt van De Koe.
Nu, na de zomervakantie gaan al onze verenigingen en stichtingen weer van start. We
hadden allemaal gehoopt nu onderhand wel van de Corona af te zijn maar helaas. We zien
zelfs de laatste weken weer een kleine stijging van het aantal mensen wat het virus oploopt.
Ook vanuit de overheid zijn de komende periode extra controles aangekondigd op het
naleven van de regels. Wij, als De Koe willen een veilige plaats zijn waar ieder zijn hobby kan
uitoefenen. Dit kunnen wij niet alleen en hebben de hulp daarbij nodig van de
verenigingen/stichtingen en hun leden!
Dit protocol is van toepassing vanaf 22 augustus 2020. Updates van dit protocol, versie 3.0
worden genummerd achter de punt. Indien vermeld staat De Koe dient, indien van
toepassing, Dorswei gelezen te worden.
Voor het bestuur van De Koe en medewerkers van De Koe is het verplicht kennis te nemen
van de laatste versie voor het betreden van De Koe. De laatste versie is altijd te vinden op de
onze website: www.dekoe.nl en wordt ook aan de bestuursleden gemaild. De beheerder
zorgt dat alle medewerkers telkens de laatste versie krijgen toegestuurd en controleert of ze
kennis hebben genomen van de actuele versie.
Gebruikers worden op de hoogte gebracht van de laatste versie door middel van een mail
naar de vaste contactpersoon (contactpersoon is de persoon/mailadres dat op de
huurovereenkomst 2020 staat vermeld). Indien om organisatorische redenen dit een ander
persoon dient te zijn dient dit bij het secretariaat gemeld te worden per mail:
info@dekoe.nl. De vaste contactpersoon zorgt dat uiterlijk 24 uur voor de bijeenkomst in De
Koe dat alle leden die hierbij aanwezig zijn bekend zijn met het protocol/update op het
protocol. Tevens geeft de contactpersoon een reply voor gezien naar het secretariaat.
Samen (De Koe en de verenigingen) zijn we zo verantwoordelijk om de veiligheid maximaal
te garanderen voor bezoekers en medewerkers.
Voor incidentele huurders van De Koe gelden dezelfde voorwaarden als voor de vaste
gebruikers echter geven zij alleen akkoord op de laatste versie van het protocol.
In dit document staan ook de interne afspraken van De Koe om onze bezoekers kennis te
laten nemen van alle voorzorgsmaatregelen die we treffen.

Updates
Update t.o.v. van versie 3.0

Richtlijnen
1.

Thuisblijfregels

Voor een bezoek aan De Koe gelden
natuurlijk de adviezen en richtlijnen van
het RIVM.
Dat betekent dat je thuisblijft bij de
volgende verkoudheidsklachten:
• Neusverkoudheid;
• Loopneus;
• Niezen;
• Keelpijn;
• Lichte hoest;
• Verhoging tot 38 graden Celsius.
Laat je testen via de GGD:
www. coronatest.nl
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur
geen klachten meer hebt.
Heeft een huisgenoot
verkoudheidsklachten en koorts (38
graden Celsius of hoger) en/of
benauwdheid blijft iedereen in dit
huishouden thuis.

2.

Ziek/corona

Voor een bezoek aan De Koe zijn deze
regels van kracht. Bij twijfel blijf thuis,
breng onze medewerkers en de leden van
uw vereniging niet onnodig in gevaar!
• De Koe meldt zich bij de GGD indien ze
één of meer ziektegeval(len) / (Corona)
hebben geconstateerd;
• Medewerkers van De Koe melden altijd
bovengenoemde verkoudheidsklachten bij
de beheerder en het secretariaat ook
wanneer de komende dagen geen
werkdag is;
• Aan bezoekers wordt dringend gevraagd
kenbaar te maken bij het secretariaat van

3.

Algemene RIVM-richtlijn
Afstand houden

4.

Geopend voor

5.

Hygiënemaatregelen medewerkers De
Koe

De Koe (info@dekoe.nl) als bij je corona is
vastgesteld en je de afgelopen 10 dagen
een bezoek hebt gebracht aan De Koe.
Richtlijn RIVM is het uitgangspunt:
• Tussen medewerkers van De Koe en
bezoekers moet 1,5 meter afstand
bewaard worden;
• Tussen volwassen bezoekers moet
onderling altijd 1,5 meter afstand
bewaard worden.
• Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven
geen 1,5 meter afstand te houden.
• De Koe is alleen geopend voor besloten
activiteiten na vastlegging bij het
secretariaat van De Koe.
• De vereniging stelt 1 persoon aan die
verantwoordelijk is voor:
- Registratie welke personen
aanwezig zijn, naam, e-mail en
telefoonnummer. Mocht blijken
dat er iemand Corona heeft gehad
die aanwezig is geweest wordt
deze lijst aan de GGD overhandigd.
De lijst wordt 2 weken bewaard en
daarna vernietigd en niet voor
andere doeleinden gebruikt.
- Het stellen van de
gezondheidsvragen als bezoeker
binnenkomt (zie bijlage) en te
vragen om de handen te
desinfecteren;
- Deze persoon zorgt dat hij tijdig
aanwezig is voordat de eerste
bezoeker komt.
• Houd altijd anderhalve meter afstand
van de gasten;
• Maximaal 1 medewerker achter de bar.
• Was je handen meerdere keren goed
met zeep en ten minste 20 seconden;
• Er worden geen handen geschud;
• Hoesten/niezen doe je in de elleboog;
• Probeer zo weinig mogelijk aan je
gezicht zitten;
• Zie toe op de naleving van de regels;
indien de regels niet worden nageleefd
kan de medewerker besluiten de
bijeenkomst per direct af te breken;

6.

7.

• Medewerker mag, indien hij/zij dit wil
een mondkapje dragen tijdens het werk;
• Voor calamiteiten zijn bij de EHBO-koffer
de volgende extra beschermingsmiddelen
aanwezig: mondkap, bril, handschoenen.
Hygiëne maatregelen bezoekers De Koe • Houd altijd anderhalve meter afstand
van onze medewerker(s) en van andere
bezoekers;
• Was je handen bij binnenkomst. In
iedere ruimte staat bij de ingang:
- desinfecterende hand-gel
- papieren handdoekjes
- prullenbak
• Ook in de toiletten zijn desinfecterende
hand-gel, papieren handdoekjes en een
prullenbak aanwezig;
• Er worden geen handen geschud;
• Hoesten/niezen doe je in de elleboog;
• Probeer zo weinig mogelijk aan je
gezicht zitten;
• Neem direct een zitplaats in;
• Bezoeker mag een mondkapje dragen.

Oppervlaktes

Mocht het noodzakelijk zijn om van plaats
te wisselen dan is er oppervlaktespray
aanwezig om te reinigen (wisseling
dirigent/spreker etc.). Binnen de
vereniging is 1 persoon verantwoordelijk
om deze plek telkens te reinigen.
Oppervlaktes die veelvoudig worden
aangeraakt worden minimaal 1 keer per
uur schoongemaakt door de aanwezige
medewerker van de Koe (bar – klinken
toiletten – pinautomaat etc.)
Onnodige aanrakingen worden zoveel
mogelijk voorkomen en daarvoor worden
deze maatregelen genomen.
• De schuifdeur hoeft bij binnenkomst en
vertrek niet te worden aangeraakt.
• De sluisdeuren staan beide vast open.
Hier zorgt de medewerker van De Koe
voor bij binnenkomst.
• De deuren van de hal naar de toiletten
staan open. Hierdoor is zicht of zich
andere bezoekers bij de wastafel bevinden

8.

Schoonmaak

9.

Looproute

en kan in de hal worden gewacht tot de
ruimte vrij is.
• Deuren van de Vlaamse schuur, Grote
zaal en Vergaderruimte staan open. Indien
gebruik van meerdere zalen en mogelijke
overlast van elkaar stelt de vereniging 1
persoon aan die na aanvang bijeenkomst
de deur telkens open en dicht doet.
• Indien mogelijk zet zoveel mogelijk
deuren/nooduitgangen open. Voor de
grote zaal eerst de deuren aan de kant van
het advocatenkantoor.
De Koe werd al meerdere keren per week
schoongemaakt. Dit schoonmaakrooster
wordt zo aangepast dat gebruikte ruimtes
en de algemene ruimtes schoon zijn
gemaakt voordat een nieuwe groep
gebruik maakt van deze ruimtes.
Voor de grote zaal geldt een looproute.
Deze staat boven de deur aangegeven;
(zichtpunt vanuit de hal: rechter deuren
naar binnen, linker deuren naar buiten;
Voor de Vlaamse schuur geldt houdt
rechts bij het naar binnen gaan en rechts
bij het naar buiten gaan;

10.

Pauzemomenten/ nazit/ Horeca

Voor de hal geldt, houd zoveel mogelijk
rechts aan; De hal is het centrale punt van
De Koe voor in- en uitgaande bezoekers.
Blijf dus niet in de hal hangen maar ga
direct naar de ruimte of naar buiten.
Ook tijdens de pauzes en nazit wordt altijd
de 1,5 afstand in acht genomen en blijft
men zitten. De pauze vindt plaats in de
ruimte waar ook bijeenkomst plaatsvindt.
Betalingen van consumpties worden
zoveel mogelijk met pin gedaan en bij
contante betalingen liefst gepast.

11.

Halen en brengen

De bar is verbreed om voldoende afstand
te kunnen houden.
Om onnodige verplaatsingen te hebben en
aantal personen in De Koe te beperken
dienen ouders buiten te blijven wachten
op 1,5 meter afstand van andere ouders.

12.

Buitenruimte

13.

Kapstokken en jassen

14.

Activiteiten

15.

Tijden

Het is aan de vereniging om de kinderen
naar binnen en buiten te begeleiden.
Hiervoor mag eventueel gebruik gemaakt
worden van de nooduitgangen.
Ook buiten is de 1,5 meter richtlijn van
toepassing. Dat betekent wanneer u naar
buiten gaat om te roken minimaal 3 meter
van de voordeur blijft om andere
bezoekers goed de mogelijkheid te geven
om te passeren. Samen roken of napraten
op het buitenterrein dient op 1,5 meter
afstand te gebeuren. Denk wel aan de
buren!
Jassen worden opgehangen aan de stoel
van de gebruiker. De mobiele
kapstokrekken zijn tijdelijk verwijderd.
Activiteiten waarin door het
RIVM/gemeente nog geen toestemming is
gegeven kunnen (nog) niet plaatsvinden.
Wanneer de ruimte voor de activiteit niet
voldoet wordt gezocht naar
mogelijkheden om gebruik te maken van
een andere ruimte/ locatie (Dorpswei).
Wanneer gebruik gemaakt kan worden
van meerdere ruimtes per dagdeel zullen
de aanvangstijden mogelijk aangepast
worden zodat niet alle bezoekers
gelijktijdig aankomen. Aanpassingen van
de aanvangstijden vinden plaats in overleg
met het secretariaat van De koe.

Gezondheidsvragen:
Had je een of meerdere van deze klachten
in de afgelopen 24 uur?
- Hoesten
- Neusverkoudheid
- Koorts vanaf 38 graden
- Benauwdheidsklachten

JA /NEE

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

JA /NEE

Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen
7 dagen vastgesteld (in een lab)

JA /NEE

Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en
heb je in de afgelopen 14 dagen
contact met hem/haar gehad
terwijl hij/zij nog klachten had?

JA /NEE

Ben je in quarantaine omdat je
direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?

JA /NEE

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, kom niet naar De Koe / je wordt niet
toegelaten.

