Coronaprotocol Cultuurhuis de Kolk, Weereweg 32, Lutjewinkel
De RIVM-richtlijnen zijn leidend:
volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
we wassen onze handen vaak en goed
we schudden geen handen
we hoesten in onze elleboog
we zitten niet aan ons gezicht
we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben
Bij beide ingangen staat een statafel met desinfecterende handgel, desinfecterende spray en een keukenrol.
bezoekers dienen hun handen te ontsmetten
Kapstokken dienen niet gebruikt te worden
Deze richtlijnen gelden voor zowel bestuur, vrijwilligers, huurders en bezoekers van Cultuurhuis de Kolk
De algemene RIVM richtlijnen worden op diverse plaatsen opgehangen dan wel neergezet.
In de toiletruimten wordt gebruik gemaakt van gastendoekjes voor 1 malig gebruik,
de toiletten zelf zijn op ruim anderhalve meter afstand van elkaar,
hetzelfde geldt voor de wasbakjes.
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De diverse ruimtes:
Ontmoetingsruimte: hier is ruimte voor max. 9 personen om op anderhalve meter van elkaar te zitten.
Kookstudio: hier is ruimte om met max. 6 personen om samen te koken op anderhalve meter afstand van elkaar.
Klaar voor Taal: 1 op 1 taallessen, deurkrukken en tafels worden na elke leerling gereinigd.
Leerlingen wassen hun handen voordat ze binnenkomen in de ruimte.
Ruimte van 35 m2, hier kunnen maximaal 8 personen aanwezig zijn op anderhalve meter afstand van elkaar.
Winkeltje, 1 persoon tegelijk
Ruimte van 54
m2,1 hier
kunnen deurkrukken
maximaal 13 en
personen
aanwezig
anderhalve
meter afstand van elkaar.
Zangfabriek,
1 op
zanglessen,
tafels worden
na zijn
elkeop
leerling
gereinigd.
Leerlingen wassen hun handen voordat ze binnenkomen in de ruimte.
Leerlingen wassen hun handen voordat ze binnenkomen in de ruimte.
Ruimte van 54 m2, hier kunnen maximaal 13 personen aanwezig zijn op anderhalve meter afstand van elkaar.
Gymzaal 142 m2, hier kunnen maximaal 35 personen aanwezig zijn op anderhalve meter afstand van elkaar.
sporten kan vanaf 1 september
vanaf 1 juni max. 30 personen, vanaf 1 juli max. 35 personen.
muziek-oefenruimten
1 op 1 muziekles, op 1,5 meter afstand, leerlingen komen op afspraak en komen zo mogelijk alleen.
kleine ruimte: 21 m2, groep van max. 4 personen op anderhalve meter afstand.
grote ruimte: 29 m2, groep van max. 6 personen op anderhalve meter afstand.
Gebruikers/leerlingen ontsmetten/wassen hun handen bij binnenkomst,
na afloop van de les of repetitie worden de deurkrukken en andere aanraakpunten gereinigd
Verhuur van ruimte
De ruimtes, behalve de gymzaal, zijn ingericht op anderhalve meter van elkaar zitten.
Bij verhuur van ruimte duidelijke afspraken maken over het aantal personen dat komt.
Bij verhuur van ruimte rekening houden met de bijbehorende bewegingen in het gebouw.
Bij verhuur van meerdere ruimten evt. afspraken maken over tijdstip van pauzes.
De gangen zijn breed genoeg om elkaar op anderhalve meter te passeren.
Schoonmaak
Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks schoonmaken van de diverse ruimten (afhankelijk van
gebruiksintensiteit en vervuiling)
De docenten reinigen na afloop van de les de deurkrukken en andere aanraakpunten
De docenten openen en sluiten de deuren
Algemeen:
Cultuurhuis de Kolk heeft geen balie of bar of cashgeld/pin transacties.

Algemeen:
Cultuurhuis de Kolk heeft geen balie of bar of cashgeld/pin transacties.
Docenten zien er op toe dat leerlingen zich houden aan het protocol.
Bestuur of andere aanwezige verantwoordelijke ziet er op toe dat bezoekers zich houden aan het coronaprotocol.
Bestuur of andere aanwezige verantwoordelijke brengt huurders op de hoogte van het coronaprotocol.
Vaste huurders tekenen een verklaring dat ze kennis hebben genomen van het protocol en ernaar zullen handelen.
"check aan de voordeur"
Bestuur of vrijwilligers van Cultuurhuis de Kolk zijn hiervoor verantwoordelijk voor de eigen activiteiten (ochtend
inloop).
Docenten zijn verantwoordelijk voor de check van hun leerlingen.
Huurders(groepen) van ruimtes: de contactpersoon is verantwoordelijk voor de check.

