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Protocol om in het kader van de anderhalve meter 

economie activiteiten weer te kunnen beginnen: 
 

1. Neem alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne in acht en maak ze zichtbaar 

op relevante plaatsen zoals: in-en uitgangen, publieke ruimten zoals zalen, 

kamers en toiletten.  

1. De algemene maatregelen zijn: 

➢ Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden 

Celsius. 

➢ Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook 

huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je 

weer naar buiten 

➢Was vaker je handen  

➢Nies in je elleboog 

➢Gebruik papieren zakdoekjes 

➢Schud geen handen 

➢Houd 1½meter afstand van elkaar 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? 

➢ Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog 

zoveel mogelijk thuis te blijven. 

 

2. Creëren van looplijnen en daar waar mogelijk is 1 ingang en 1 uitgang. 

3. 1 persoon achter de bar en 1 persoon in de keuken. Bij voorkeur de 

beheerder. 

4. Er slechts 30 personen per zaal exclusief personeel aanwezig zijn. 

5. Bij uitgaan van de zalen de aanwezigen 1½meter afstand van elkaar 

houden. 

6. Bezoekers van een activiteit van te voren laten aanmelden. 

7. Bezoekers bij binnenkomst een presentielijst te laten invullen waar 

de naam opstaat en of de persoon gezondheidsklachten heeft. 

8. Bezoekers bij aanmelding het coronaplan mee te zenden inclusief 

poster hygiëneregels voor iedereen.  

9. Zorg ook voor handgel e.d. en tissues. Plaats deze op diverse 

plekken in de ruimtes; zet afvalbakken klaar voor de tissues.  

10. Plaats op deurkrukken een hygiëne arm steun. 

11. Maximaal twee personen in de toiletruimte. Maak regelmatig de 

deurkrukken en de toiletten schoon. 
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12. Zorg voor aanvullende beschermingsmaatregelen c.q. hulpmiddelen 

zoals mondkapjes, beschermende schorten en handschoentjes voor 

je medewerkers. 

13. Glazen en kopjes worden niet voor de 2e keer gebruikt 

14. De beheerder is de enige die zich in de keuken of achter de bar 

begeeft. 

15. Er wordt vanaf nu alleen nog maar met koffiemelk cupjes gewerkt. 

16. 1 persoon schenkt koffie- thee vanuit de thermoskannen. 

17. Plaats schermen op die plekken waar contact tussen medewerkers 

en bezoekers noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij de bar. 

18. Zorg dat bezoekers en medewerkers 1½afstand houden. Bereken 

hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimtes mogen zijn. 

→20 per 100 m² 

19. Voortdurend aandacht voor het gedrag van je bezoekers en 

leveranciers en spreek mensen er op aan. 

20. Laat huurders tekenen dat ze op de hoogte zijn van de richtlijnen 

die ter plaatse gelden. Je maakt ze zo medeverantwoordelijk. Het 

coronaplan mee geven inclusief poster hygiëneregels voor iedereen. 

21. Maak intern afspraken omtrent toezicht →wie en wanneer 

22. .Zorg voor strikte handhaving van dit protocol (zie ook het vorige 

punt) en stuur mensen weg die zich hieraan niet willen conformeren. 

23. Het communicatie plan en het Coronaprotocol ligt ter inzage bij de 

ingang van MFC it Trefpunt 

24. Het communicatieplan zal als MFC it Trefpunt (beperkt) open mag 

zichtbaar zijn op de website www.trefpunthallum.nl en de Facebook 

pagina van MFC it Trefpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trefpunthallum.nl/
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Bijlage: Poster Hygiëneregels voor iedereen:  
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