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Van:

Stichting Cultuur, Sport en Ontspanning Maasbommel

Voor:

Gebruikers en bezoekers van MFA het Hanzehuys

Betreft:

Protocol verantwoord gebruik MFA het Hanzehuys

Inleiding

Met de uitbraak van corona is er voor MFA het Hanzehuys een situatie ontstaan die vraagt om een
protocol. Dit protocol richt zich op de komende periode als het dorpshuis weer open mag, al dan
niet onder specifieke voorwaarden. De richtlijnen zoals het bestuur van de stichting heeft
opgesteld worden ter kennis gebracht aan de vaste (en tijdelijke) gebruikers. Zij zijn
medeverantwoordelijk voor een veilig dorpshuis. MFA het Hanzehuys kent zowel een sport- als
een horecafunctie. Dit houdt in dat dit protocol gebaseerd is op zowel sport- als horecaprotocollen
van brancheorganisaties zoals NOCNSF en Koninklijke Horeca Nederland.

Bij binnenkomst dient u als eerste ALTIJD uw handen te
ontsmetten.

Vervolgens registreert u uw gegevens bij de ingang en deponeert
u uw registratie in de daarvoor bestemde bus. MFA het
Hanzehuys bewaart deze 4 weken volgens de voorschriften van
de overheid.

1. Algemene RIVM-richtlijn







Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen! Dit geldt voor zowel jeugd als voor
volwassenen.
Houd altijd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder met uitzondering tijdens
het sporten.
Was je handen meerdere keren per dag tenminste 20 seconden met water en zeep. Juist
ook voor en na bezoek van het Hanzehuys.
Schud elkaar geen handen.
Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

2. 1,5 meter afstand


Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een
afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand
dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
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Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen
jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze
laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag
dichter dan 1,5 m bij jou komen.
Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat.

3. Hygiënemaatregelen
In het Hanzehuys dienen de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM door bezoekers en
gebruikers te worden nageleefd. De stichting zal zoveel als mogelijk de hygiënemaatregelen
faciliteren.
Hygiënemaatregelen staan bij de ingang en op verschillende plaatsen in de het Hanzehuys.
In of bij iedere ruimte:
• Desinfecterende hand-gel en/of
• Papieren handdoekjes en/of
• Oppervlaktesprays.

4. Hygiëneregeling materialen




Gebruiksmaterialen, gymmaterialen en speelmaterialen, dienen bij gebruik door meerdere
mensen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door
meerdere begeleiders worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet. De verplichting
hiervoor ligt bij de gebruikers.
Gebruikers worden erop gewezen dat ze regelmatig hun handen wassen.

5. Schoonmaak




Tafels, stoelen, deurknoppen, prullenbakken en balieoppervlakken worden dagelijks
intensief schoongemaakt.
Contactpunten worden zoveel mogelijk schoongemaakt nadat er bezoekers zijn geweest:
denk hierbij aan de deurknoppen en andere contactoppervlakten.
Gezamenlijke voorwerpen worden pas uitgewisseld nadat ze schoongemaakt zijn.

6. Brengen/halen
Er is geen fysiek contact tussen mensen die bezoekers komen brengen en/of halen en andere
mensen binnen het Hanzehuys.

7. Toiletruimtes
In de algemene toiletruimte mogen zich maximaal twee personen bevinden en slechts indien
zij 1,5m afstand kunnen houden.

8. Kleedruimtes
Er mag gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes mits er 1,5 meter afstand
bewaard wordt. De douches mogen niet gebruikt worden.
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kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en
ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12;

9. Buitenruimtes
Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
Op het terras gaat iedereen zitten. Iedereen houdt zich aan de 1,5 meter tenzij mensen uit één
huishouden hoeven zich onderling niet aan de 1,5 meter afstand te houden.

10. Horeca momenten
In alle ruimtes wordt 1,5 m in acht genomen. Mensen uit één huishouden hoeven onderling
geen 1,5 meter afstand te houden. Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin gedaan. Bij
contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.
In de wachtruimte van de cafetaria wordt maximaal één persoon toegestaan ook daar zoveel
mogelijk met pin betalen anders liefst gepast.

11. Wegstuurbeleid



Wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, moet
deze persoon dat terstond kenbaar maken aan dienstdoende beheerder. Vervolgens
wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.
Wanneer iemand de regels van het Hanzehuys niet opvolgt, kan die persoon de
(verdere) toegang tot het Hanzehuys ontzegd worden. Schade die het Hanzehuys c.q.
de stichting Cultuur, Sport & Ontspanning Maasbommel lijdt door het niet opvolgen
van de regels kunnen op die persoon verhaald worden.

12. Thuisblijfregels
Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus? Zoals verkoudheid, niezen, keelpijn,
hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak: blijf thuis en maak een afspraak
om je te laten testen.
Blijf ook thuis als één van je gezinsleden deze klachten heeft.

13. Klimaatbeheersing
Er is in het Hanzehuys geen sprake van recirculatie van de luchtbehandeling.
Er zal zoveel als mogelijk geventileerd worden.

14. Aanpassing maatregelingen
Zodra het RIVM en/of de Veiligheidsregio de maatregelen aanpast zullen deze ook van
toepassing zijn op het Hanzehuys tenzij anders aangegeven.
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