Protocol COVID- 19 De Eendenkooi
Vooraf
Dit protocol geldt vanaf heden en zal worden aangepast als hier noodzaak toe is, als blijkt
dat in bepaalde situaties niet zijn voorzien of als de richtlijnen van de overheid veranderen.
Dit protocol probeert zo goed mogelijk de regels van de overheid te vertalen naar de situatie
bij De Eendenkooi. Het volgen van dit protocol geeft echter geen zekerheid. Iedere gebruiker
zal zelf een afweging moeten maken, of zij zich comfortabel voelt onder dit protocol.
Voor het gebruik van de sporthal door de Bernardusschool is een apart protocol gemaakt.
Basis voor dit protocol
Dit protocol is gebaseerd op de richtlijn van de Veiligheidsregio wat betreft het gebruik van
de sporthal door de Bernardusschool en wat betreft de overige ruimten van De Eendenkooi
op het advies van Koninklijke Horeca Nederland en de richtlijnen van de overheid.
Gebruik ruimten De Eendenkooi, regels geldig vanaf 1 juni 2020
Bezoekers melden zich voor binnenkomst aan bij de hoofdingang van De Eendenkooi. Nadat
zij hebben verklaard aan de gestelde gezondheidseisen te voldoen, dus dat zij volledig
gezond zijn, geen koorts of keelpijn hebben, niet hoesten of niezen, krijgen zij van de
medewerker/vrijwilliger uitleg over de regels, die vanwege Covid-19 in De Eendenkooi
gelden. Als bezoekers aangeven die in acht te zullen nemen, kunnen zij worden toegelaten.
Bij twijfel kan de toegang worden geweigerd.
Voor gebruikers gelden voorts de volgende regels:
- Men desinfecteert zijn handen bij binnenkomst, daarvoor worden middelen aangeboden.
- Men neemt de aangegeven looproutes in acht.
- Een afstand van 1,5 m tussen personen is verplicht. Fysiek contact wordt vermeden. Een
uitzondering op deze regel zal worden gemaakt voor personen van 12 jaar of jonger.
- In de garderobe mag slechts één persoon aanwezig zijn.
-Voor het gebruik van de biljarttafels worden de instructies van de medewerkers van De
Eendenkooi opgevolgd.

- In de toiletruimte mag slechts 1 persoon tegelijkertijd aanwezig zijn. Gebruik van het toilet
wordt vooraf gemeld aan de aanwezige medewerker van De Eendenkooi. Na gebruik worden
deurkrukken, kranen e.d. door de gebruikers zelf gedesinfecteerd. De Eendenkooi stelt de
daarvoor noodzakelijke middelen beschikbaar. De medewerker van De Eendenkooi zal
daarnaast iedere uur/2 uur deurkrukken en kranen desinfecteren.
-Zitten aan de bar is niet toegestaan.
-Het meubilair is zo opgesteld dat aan de 1,5 meter regel wordt voldaan.
- Groepen dienen zich vooraf aan te melden. Na afloop van een groepsbijeenkomst verlaten
bezoekers De Eendenkooi onverwijld.
- Maximaal 30 bezoekers mogen tegelijkertijd aanwezig zijn.
- Bezoekers mogen geen aanpassingen aanbrengen aan de wijze waarop de ruimten zijn
ingericht.
- Tussen twee groepen wordt een wisseltijd van minimaal 30 minuten aangehouden. In die
tijd worden stoelen en tafels gedesinfecteerd.
- Beheerder en medewerkers/vrijwilligers van De Eendenkooi, zien toe op de naleving van
deze regels.
- Indien een bezoeker de regels overtreedt wordt hij/zij de deur gewezen. Daaraan dient
terstond te worden voldaan.
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