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Protocol Verantwoord samenkomen in Stadscentrum het Parochiehuis.
Tot 1 juni geldt een verbod op samenkomsten. Per 1 juni wordt deze maatregel versoepeld. De algemene
regel per 1 juni blijft dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
houden. Binnen, bijvoorbeeld in bioscoopzalen, cafés en restaurants, mogen maximaal 30 personen bij
elkaar zijn.
We zijn voornemens om iedereen zo spoedig mogelijk weer te ontvangen in ons Stadscentrum en in dit
plan van aanpak omschrijven wij hoe we dat kunnen gaan realiseren. We zijn en voelen ons
verantwoordelijk voor de medewerkers en bezoekers/huurders van Stadscentrum het Parochiehuis en
stellen alles in het werk om zo snel als het verantwoord kan, bijeenkomsten weer mogelijk maken. Bij
versoepelingen van de maatregelen of door opgedane ervaringen zal dit protocol worden herzien.
Naleving van onderstaande regels door iedereen is noodzakelijk.
Om te beginnen gelden in Stadscentrum het Parochiehuis als eerste ook de ‘Veiligheid en hygiëneregels
voor iedereen’ (op basis van Richtlijnen RIVM):
•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg
hierin het advies van de GGD);
Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de bijeenkomst klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor
kinderen tot en met 12 jaar onderling);
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
Was voorafgaand aan en na het bezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van
objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, afstandsbedieningen, etc.); na een
toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen.

In Stadscentrum het Parochiehuis…
➢ Hangen de hygiëneregels in de entree en worden deze binnen en buiten meermaals herhaald;
➢ Staan de regels voor medewerkers en bezoekers op de website en worden actief naar specifieke
gebruikersgroepen gecommuniceerd;
➢ Zijn verkeersruimten dusdanig breed dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
➢ Worden zalen dusdanig ingericht dat bezoekers minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen
houden.
➢ Zijn er in de gangen en in het trappenhuis voldoende mogelijkheden om elkaar te passeren en
minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
➢ Beperken we het aantal personen voor het gehele gebouw (30 p tot 1 juli en vanaf 1 juli 100 p);
➢ Worden werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen maken, PRtaken, etc., vanuit huis gedaan;
➢ Is het schoonmaakprotocol bijgewerkt en medewerkers dienen dit protocol na te leven. Hier zal
op worden toegezien.
➢ Is de bedrijfsleider de ‘coronaverantwoordelijke’ en ziet toe op de naleving van hetgeen in dit
protocol is gesteld; Bij diens afwezigheid zal de aanwezige medewerker zijn taken overnemen.
➢ Kan de coronaverantwoordelijke (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om (groepen
van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie;
➢ Zijn medewerkers betrokken bij het opstellen van dit protocol en derhalve bekent met de wijze
waarop het protocol moet worden uitgevoerd.
➢ Ontvangen medewerkers de instructie hoe zij bezoekers moeten aanspreken op ongewenst
gedrag bij overtreding van de regels;
➢ Worden medewerkers tevens geïnstrueerd over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige
manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren;
➢ Was je je handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.
➢ Zijn de handenwasgelegenheid en toiletten open en worden regelmatig schoongemaakt. Het
gebruik van de toiletten wordt tot een minimum beperkt.
➢ Zijn EHBO-middelen en AED altijd bereikbaar. Voor de EHBO gevallen wordt zoveel mogelijk een
beroep gedaan op de zelfredzaamheid waarbij medewerkers instructie geven. Bij een reanimatie
passen we onderstaande werkwijze toe.

Voor huurders / bezoekers incl. aanwezigheid beheer geldt:
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12
jaar;
2. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
3. Kom niet zonder een reservering naar de accommodatie;
4. Voorafgaand aan de reservering wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten. Mensen
met dergelijke klachten blijven thuis;
4. Kom maximaal 10 minuten voorafgaand aan uw afspraak/activiteit naar de accommodatie;
5. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
6. Ga voorafgaand aan het bezoek aan de accommodatie thuis naar het toilet;
7. Was voorafgaand aan en na afloop van het bezoek je handen met water en zeep, minimaal 20
seconden;
8. Hang eventuele jassen en tassen op aan de rugleuning van uw stoel;
9. Beperk het gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
10. Verlaat direct na uw bijeenkomst de accommodatie;
11. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
12. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, ben je weer welkom;
13. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin
het advies van de GGD);
14. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de
afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
15. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld;
16. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de bijeenkomst klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;

Voor sleutelhuurders geldt:
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12
jaar. Voor mensen die tot 1 huishouden behoren geldt een uitzondering.
2. Bewaak het maximale aantal toe te laten personen tot het gehuurde. Tot 1 juli geldt een
maximumaantal van 30 personen voor het gehele gebouw en m.i.v. 1 juli zal dat 100 worden.
3. Informeer vooraf bij uw gasten naar eventuele verkoudheidsklachten. Mensen met dergelijke klachten
blijven thuis;
2. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
4. Vraag uw gasten maximaal 10 minuten voorafgaand aan de reservering naar de accommodatie te
komen;
5. Volg altijd de aanwijzingen van de beheerder op (indien aanwezig of aanwijzingen die vooraf kenbaar
zijn gemaakt);
6. Vraag iedereen voorafgaand aan het bezoek aan de accommodatie thuis naar het toilet te gaan;
7. Was voorafgaand aan en na afloop van het bezoek je handen met water en zeep, minimaal 20
seconden;
8. Hang eventuele jassen en tassen op aan de rugleuning van uw stoel;
9. Beperk het gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
10. Verlaat direct na uw bijeenkomst de accommodatie;
11. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
12. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, ben je weer welkom;
13. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin
het advies van de GGD);
14. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de
afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
15. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld;
16. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de bijeenkomst klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
17. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van het voorgaande en stelt daarvoor een eigen
coronaverantwoordelijke aan.

Gebruik materialen en hygiëne:
1. Gasten en medewerkers maken gebruik van de handenwasgelegenheden;
2. Na inzet de van presentatiemiddelen worden deze gereinigd (incl. bekabeling);
3. Er is een reeds een goedwerkend schoonmaak- en reinigingsprotocol in gebruik in het Stadscentrum.
Deze wordt strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie krijgt extra
aandacht conform richtlijnen.
4. Bij binnenkomst staat een desinfecterende vloeistof die bezoekers kunnen gebruiken.

