STICHTING TOT EXPLOITATIE
PAROCHIEHUIS DE HORST

beheert en exploiteert:
Dorpshuis De Slenk, Reestraat 2, 6562 LK Groesbeek
Oefenruimte Red House, Reestraat 2a, 6562 LK Groesbeek

telefoon 06 5534 1232
telefoon 06 5777 3196

CORONA PROTOCOL
27 november 2021
Wanneer er activiteiten zijn, dienen de volgende regels in acht te worden gehouden.
•

Vanaf 28 november 2021 05:00 uur is het dorpshuis gesloten!
Er mag dan geen enkele activiteit meer plaatsvinden.

•

Vanaf 6 november 2021 moet elke bezoeker van het dorpshuis een geldige QR-code tonen.
Uw ID dan wordt ook gecontroleerd, zorg dat u het bij u heeft.
o U bent volledig gevaccineerd
o U heeft Corona gehad en bent volledig gevaccineerd
o U heeft een negatieve corona-test die niet ouder is dan 24 uur
Ook dient u een mondkapje te dragen wanneer u door het dorpshuis loopt, zowel bij
binnenkomst, vertrek, koffie halen als bij vertrek.
U moet onderlinge afstand van 1,5 meter aanhouden.

•

Volgens de richtlijnen van het R.I.V.M. mogen deelnemers aan een cursus of vergadering niet
naar een cursus of vergadering komen als zij gezondheidsklachten hebben, hoe gering ook,
en/of als zij een huisgenoot hebben die in verplichtte quarantaine zit vanwege dit virus.

•

Elke cursus- of vergaderleider dient ervoor te zorgen dat de gebruikte ruimte opgeruimd en
schoongemaakt achtergelaten wordt, zodat een volgende huurder probleemloos van de ruimte
gebruik kan maken. Bij problemen bellen 06 5534 1232

•

De cursus- of vergaderleider controleert van tevoren of de opstelling in de besproken zaal in
orde is. Het is verstandig om alle gladde oppervlakken voor een cursus of vergadering af te
nemen met desinfectans.

•

Vanaf 15 oktober 2020 is in De Slenk een modern ventilatiesysteem in aangesloten. Verse lucht
van buiten wordt aangezogen, gefilterd en opgewarmd.

•

Houdt de looproutes zo kort mogelijk!
Dit betekent bijvoorbeeld dat voor de Grijze en Groene zaal deelnemers aan de achterkant van
het gebouw naar binnen en buiten gaan; tussen De Slenk en de kerk.

•

Deelnemers lopen na desinfectie van hun handen naar hun zaal. Jassen en tassen worden
meegenomen; loop zo min mogelijk op en neer en respecteer elkaars ruimte!
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Capaciteit van de zalen
• Alle activiteiten vinden plaats met een vaste zitplaats.
• De Grote zaal heeft een maximale capaciteit van 30 deelnemers
• De Grijze zaal heeft een maximale capaciteit van 12 deelnemers
• De Blauwe zaal heeft een maximale capaciteit van 12 deelnemers
• De Groene zaal heeft een maximale capaciteit van 12 deelnemers
• De Paarse zaal heeft een maximale capaciteit van 4 deelnemers
•

De groepen die gebruik maken van Red House hebben een eigen protocol.

•

Koffie en thee kunnen uit een automaat getapt worden; frisdrank staat in de koeling.

•

Probeer het gebruik van het toilet zoveel mogelijk te beperken. Indien toiletbezoek toch
noodzakelijk is, let er dan op dat er maar een persoon tegelijk in de wasruimte is.

•

Na afloop van de cursus neemt de cursus- of vergaderleider alle gladde oppervlakken af met
desinfectans.

•

Als blijkt dat een groep zich niet (geheel) houdt aan een of meer bepalingen in dit protocol zal
het bestuur de cursus- of vergaderleider daarop aanspreken en kunnen deelnemers worden
uitgesloten van deelname aan een activiteit.

•

Ten allen tijden blijft elke individuele deelnemer verantwoordelijk voor zijn/haar eigen
gezondheid; en niet te vergeten ook voor de gezondheid van anderen. Daarom verzoeken wij
iedereen dringend zich aan de voorgeschreven regels te houden.

•

Het bestuur van STEP behoudt zich het recht voor om nadere, aanvullende bepalingen aan dit
protocol toe te voegen.

Door het ondertekenen van dit protocol verklaart elke cursus- of vergaderleider
1. dit protocol gelezen te hebben, en doorgegeven te hebben aan de deelnemers
2. akkoord te gaan met alle bepalingen
3. al deze bepalingen na te leven
4. een kopie van dit protocol te hebben ontvangen.
Datum:

Naam cursus- of vergaderleider:

Handtekening:
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