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Coronaprotocol Dorpshuis It Werflân: versie 13-10-2020 
 
De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen:  
• Was vaker je handen  
• Nies in je elleboog  
• Gebruik papieren zakdoekjes  
• Schud geen handen  
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (voor kinderen tot 18 jaar geldt dit niet)  
• Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis. 
• Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele 

huishouden thuisblijven. 
 
We houden ons aan de landelijk richtlijnen. Vanaf 13 oktober 2020 betekent dit: 
• Het dorpshuis mag maximaal 30 personen tegelijk ontvangen mits de 1,5 meter gewaarborgd 

kan worden. Bezoekers moeten vooraf reserveren. 
• Het horecagedeelte is gesloten. 

 
Verder geldt: 
• In het gebouw is een mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder, zolang men 

loopt of staat. 
 

Wij houden ons steeds aan de richtlijnen zoals die worden afgekondigd. Bij onduidelijkheid 
daarover geldt: neem contact op met het secretariaat van het dorpshuis: Hennie Meppelink, 06 
12561978 of dorpshuis@itwerflan.nl.   
 
Hygiëne  
• Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen of reinigen met handgel.  
• In elke ruimte is desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays beschikbaar. 

Dit stelt mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren.  
 
Schoonmaak 
• Er wordt door de schoonmaaksters zo veel mogelijk schoongemaakt op tijden waarop niemand 

anders aanwezig is in de ruimte.  
• Na gebruik worden ruimtes schoongemaakt door de gebruikers.  
• Oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, kranen, knopjes van het 

koffiezetapparaat, etc.) worden regelmatig (meerdere keren per dag) schoongemaakt met water 
en zeep of desinfecterend middel.  

 
Looproutes  
• Er mag steeds maar één iemand tegelijk in de toiletruimte zijn. 
• Met pijlen of andere markering worden de looproutes aangegeven indien dit nodig is. Waar het 

kan is sprake van eenrichtingsverkeer, zodat mensen elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen.  
• Waar het kan wordt er gebruik gemaakt van een aparte in- en uitgang om mensen van elkaar te 

scheiden. Het hang af van de (combinatie van) ruimte(s) in hoeverre dit mogelijk is. Per 
huurmoment wordt bepaald hoe de looproutes zullen zijn. Dit wordt vooraf gecommuniceerd 
met de huurder(s).  

• We voegen een paar voorbeelden toe waaruit kan worden opgemaakt hoe we denken over het 
aanbrengen van de routes. Hierop variëren we afhankelijk van de huursituatie. 

 
Gebruik van ruimtes/zalen  
• Gebruikers reserveren vooraf een ruimte en geven aan hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn. 

Dit mogen er niet meer zijn dan op dat moment is toegestaan volgens de richtlijnen van de 
overheid. 
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• De tafels en stoelen staan minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. Door minder tafels en stoelen 
neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels en stoelen niet gebruikt mogen 
worden, kan voldoende afstand tussen de gezelschappen worden gecreëerd.  

• Er mogen maximaal 4 personen aan één tafel en aan de bar zitten, mits er 1,5 m. afstand 
gehouden kan worden. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.  

• De vrijwilligers moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden, tenzij zij uit dezelfde 
huishouding komen.  

• Jassen worden over de stoel gehangen die men gebruikt. Dit om drukte bij de kapstokken te 
vermijden. 

 
Communicatie  
• We informeren de verschillende doelgroepen over de maatregelen en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. 
• Vrijwilligers worden geïnformeerd: 

• Schriftelijk 
• Mondeling voordat ze de eerst dienst draaien 

• Vaste gebruikers (Gebruikersraad) worden geïnformeerd: 
• Schriftelijk 
• Mondeling op een bijeenkomst / voorafgaand aan hun eerste huurmoment.  

• Eenmalige huurders: 
• Schriftelijk 
• Mondeling voorafgaand aan het huurmoment 

• Inwoners worden geïnformeerd via facebook en de website en een stuk in de dorpskrant 
(Slûske) 

• Er komen posters te hangen in het dorpshuis en folders op de tafels, zodat voor iedereen de 
maatregelen duidelijk zijn.  

• Bij de ingang komt een plattegrond te hangen met de looproutes op, zodat iedereen zich aan de 
looproutes kan houden. Deze worden ook besproken voorafgaand aan het verhuurmoment. 

Corona-coördinator 
Het bestuur heeft een Corona coördinator aangewezen. Deze coördinator zorgt ervoor dat de 
corona-maatregelen in het dorpshuis worden uitgevoerd.  De corona-coördinator is op de hoogte 
van wijzigingen in de regelgeving en past het protocol aan. 


