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Algemeen. 
We gaan er vanuit dat we allemaal weer graag onze sociale activiteiten willen  gaan 

uitvoeren, zoals dat ook voor de corona pandemie plaat vond.  Dit kan alleen als we met 

elkaar zorgen voor een veilige omgeving. Uitgangpunt hierbij vormen de richtlijnen van het 

RIVM en het kabinet. 

Voor zo wel het personeel/bestuur als ook voor alle vaste en incidentele 

gebruikers/bezoekers zijn deze richtlijnen in en om het dorpshuis van toepassing. 

We gaan er vanuit dat een ieder bereid is de aanwijzingen van het personeel/het bestuur op 

te volgen.  

Belangrijk is dat we samen zorgen voor een veilige omgeving. Coach zo nodig elkaar. 

Reageer bv positief op een verzoek van een ander de anderhalve meter richtlijn in acht te 

nemen. 

We verwachten van iedereen dat hij/zij zich aan de volgende richtlijnen van de 

rijksoverheid houdt: 

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

- Heeft u ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Dan blijven ook 
huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.  

- Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?  
Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk 
thuis te blijven. 

- Houd binnen en buiten het dorpshuis anderhalve meter afstand ( 2 armlengtes) van 

anderen 

- Was vaak uw handen 

- Ontsmet bij binnenkomst uw handen  

- Schud geen handen! 

- Als u moet niezen of hoesten, doe dat dan in uw mouw/binnenkant van uw elleboog, 

ook als u buiten bent 

- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten 1x en gooi deze daarna weg. 

- Maximaal één persoon tegelijk in de toilet ruimte. Op de toegangsdeur van zo wel 

het heren-, dames- als ook het invalidentoilet is een vrij/bezet-WC slot aangebracht; 

gebruik daarvan is verplicht. Vergeet niet na het toilet bezoek uw handen op nieuw 

te reinigen en te ontsmetten  

- De openstelling is voor binnen maximaal 100 gasten en buiten maximaal 250, alleen 

als aan de basisregels van 1,5 meter afstand houden kan worden voldaan.  

Uitzonderingen op de 1,5 meterregel: 

Geldt niet voor personen uit één huishouding onderling; wel ten opzichte van 

anderen 

Maximaal twee volwassen uit verschillende huishoudens mogen binnen 1,5 meter 

naast elkaar zitten 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen 
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- Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden; Ze moeten 

wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen. 

- Bezoekers hoeven zich niet aan te melden voor een bezoek 

- Een gezondheidscheck door de beheerder is niet langer verplicht 

Gedragsregels in en om het dorpshuis: 

- Volg de aangegeven looprichtingen in het dorpshuis op 

- Personen die een ruimte (willen) verlaten hebben voorrang op personen die de 

ruimte willen binnen gaan. Dit geldt ook bij vertrek en binnenkomst in het dorpshuis. 

Geef elkaar hierbij de nodige (1,5 meter) ruimte 

- Buiten op het terras maximaal 4 personen rond één tafel op 1,5 meter afstand.  En 

niet gaan schuiven met het terrasmeubilair.  

- Maximaal één persoon tegelijk in de toilet ruimte. Op de toegangsdeur van zo wel 

het heren-, dames- als ook het invalidentoilet is een vrij/bezet-WC slot aangebracht; 

gebruik daarvan is verplicht. Vergeet niet na het toilet bezoek uw handen te wassen 

en na het verlaten van de toiletruimte ook weer te ontsmetten. 

Inrichting café- en biljartruimte en grote zaal: 

Algemeen uitgangspunt hierbij is dat de 1,5 meter afstand goed kan worden nagekomen.  

- Het aantal barkrukken is beperkt i.v.m. de 1,5 meter afstand 

- Het aantal tafels en stoelen is beperkt i.v.m. de 1,5 meter afstand 

- Er is éénrichtingsverkeer. De looproutes zijn aangegeven met voetstappen op de 

vloer. 

- Zorg er voor dat er geen opeenhoping van mensen plaats vindt bij de bar (NB 1,5 

meter). Volg de looprichting naar de bar voor een bestelling. 

- Zorg ook voor voldoende afstand ten opzichte van het barpersoneel bij het bestellen 

en het afrekenen. 

- Betaal het liefst zoveel mogelijk digitaal. 

- De inrichting van de grote zaal is afhankelijk van de activiteit die er plaats vindt. Hier 

over is overleg met de beheerder (Appie) nodig. 

Communicatie: 

Het coronaprotocol van het dorpshuis zal via diverse kanalen worden gecommuniceerd: 

- Het volledige protocol zal worden geplaatst op de website van dorpsbelangen en Op 

Streek 

- Het zal worden verstuurd via de dorpsmail 

- Het zal worden gestuurd naar de vaste gebruikers van het dorpshuis. In de meeste 

gevallen zijn dit clubs of verenigingen. 

- Bij binnenkomst van het dorpshuis zal een informatiebord worden geplaatst. 

- Op de deuren zullen aanwijzingen worden geplakt met daarop de essentiële 

informatie. 

Bijlagen: 

- A 1,5 Meter afstand is altijd de norm 

- B Hygiëneregels voor iedereen 

- C Basisregels voor iedereen 
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Bijlage A  1,5 meter afstand is altijd de norm 

 



Verkorte versie CORONA-PROTOCOL DORPSHUIS DEN ANDEL            JULI 2020  

Bijlage B  Hygiëneregels voor iedereen 
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Bijlage C Basisregels voor iedereen 

 


