Maatregelen i.v.m. corona-crisis
25 mei 2020.
Door de Corona-crisis en de daaruit voorvloeiende beperkende maatregelen die per 1 juni
voor gemeenschapsaccommodaties gaan gelden heeft het bestuur/beheer van de Wester
hieronder genoemde maatregelen, protocollen en/of voorzieningen moeten treffen om
medewerkers/vrijwilligers en gebruikers te begeleiden in het gebruik van de ruimtes en
voorzieningen.
De richtlijnen in de Wester zijn afgeleid uit de regelgeving van het RIVM en de ruimte die de
gemeente ons geeft, zeg maar de 1,5m afstandsregel, hygiëne gedrag, aantallen bij
groepsvorming, etc. Maar bovenal wordt uitgegaan van het gezonde verstand waarbij men
rekening houdt met mekaar. Per 1 juni a.s. is een maximum van 30 personen toegestaan in
het gebouw, exclusief personeel. Hopelijk wordt dit per 1 juli 100 personen.
De richtlijnen in de Wester om coronabesmetting tegen te gaan zijn als volgt opgedeeld:
1. Hygiëneregels bezoekers i.v.m. corona
2. Voorzieningen en mogelijkheden per ruimte/activiteit
3. Interne voorzieningen en regels t.b.v. medewerkers en vrijwilligers (niet vermeld).

1. Hygiëneregels voor bezoekers van de Wester
•

Had u de laatste 24uur neusverkoudheid, hoestbuien, benauwdheid en/of koorts;
IN DAT GEVAL HEEFT U GEEN TOEGANG

•

Heeft u niet zelf of niet onder iemands naam gereserveerd;
IN DAT GEVAL HEEFT U ALLEEN TOEGANG ALS HET AANTAL TOE TE
LATEN PERSONEN NOG NIET BEREIKT IS

•

Bij binnenkomst desinfecteer altijd uw handen met alcohol gel.

•

Houdt u aan de 1,5m afstandsmaatregel.

•

Volg de aanwijzingen en/of markeringen op de vloer.

•

Vóór en na een toiletbezoek, was en desinfecteer uw handen.

•

Nies of hoest in de hoekmouw van uw ellenboog, desinfecteer uw handen.

•

Consumpties alleen aan de bar en bij voorkeur pinnen bij afrekenen.

•

Maximaal 4 personen bij elkaar, met uitzondering van een gezin.

•

Bij gebruik biljart, slechts 2 personen op 1 biljarttafel en eerst reserveren.
o Gebruik bij voorkeur uw eigen keu en krijt.
o Bij het stoppen met biljarten, alle aangeraakte vlakken desinfecteren.
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2. Voorzieningen en mogelijkheden in de Wester
•

Met doorzichtige schermen boven en markeringen bij de bar kunnen consumpties
worden uitgegeven en kunnen betalingen op voldoende afstand plaats vinden.

•

Tafels en stoelen in de ontmoetingsruimte zijn zo geplaatst dat men op voldoende
afstand van elkaar plaats kan nemen en (als men rekening houdt met elkaar) is er
voldoende doorgang naar de andere ruimtes.

•

Om naar de verschillende ruimtes te gaan en weer te verlaten is zoveel als mogelijk
een eenrichtingsroute ingesteld. Zie markeringen op de vloer. Zie ook bijgaande
plattegrond.

•

Recirculatie lucht vermijden, dus de airco in de ontmoetingsruimte en
activiteitenruimte gaan niet aan. Wel kan het gunstig zijn om de ventilatie naar buiten
(wtw’s) voldoende hoog in te stellen.

•

In overleg met het beheer dienen de aanraakvlakken van alle gebruikte
voorzieningen en/of attributen met desinfecteermiddel schoongemaakt en
achtergelaten te worden. Hiervoor wordt tussen de twee activiteiten tijd
gereserveerd.

•

In de toiletgroep Dames of Heren zijn maximaal 2 personen toegestaan.

•

Voor de andere te reserveren ruimtes zie hieronder een richtlijn voor het aantal
personen per ruimte.
RUIMTE
Ontmoetingsruimte
Activiteitenruimte
Vergaderruimte
Bestuurskamer
Westruimte
Gym(grote)zaal
Kleedkamer

ZITTEN
16
18
9
4
14
60
6

BEWEGEN
n.v.t.
8
4
n.v.t.
6
25
n.v.t.

SPORT
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
4
12
n.v.t.

Toelichting: E.e.a. is gebaseerd op een vrije ruimte in vakken van resp. 2 x 2m (cat. zitten, bijv. vergaderen,
knutselen, lezen, buurten, etc.), 3 x 3m (cat. bewegen, bijv. BVO, yoga) en 5 x 5m (cat. sport, bijv. dans, gym,
niet contactsporten). Ook de gebruiker (huurder) heeft in deze ook een verantwoordelijkheid bij het handhaven
van de afstandsregels.

•

De verantwoordelijkheid voor handhaven van de afstands- en hygiëneregels binnen
de gereserveerde ruimtes is voor degene die reserveert. Voor het buitenverblijf en/of
paviljoen gelden de standaard 1,5m afstandsregels.

•

Plattegrond met looprouteplanning:
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