Coronaprotocol MFC De Driuwpôlle
Dit Coronaprotocol voor het MFC De Driuwpôlle is per
1 september 2020 van kracht.
Onverminderd het bepaalde in dit protocol zijn ook de bepalingen in bijlage 1 - Protocol
Verantwoord sporten van toepassing. Bijlage 2 geeft de routing in het MFC weer.
Verantwoordelijkheden
Het bestuur van het Dorpshuis Woudsend maakt beleid, stelt protocollen op en wijzigt deze
waarnodig om ze up-to-date te houden.
Het bestuur licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van)
maatregelen. Het bestuur brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters,
hygiëneregels, looproutes, etc.
De beheerder houdt toezicht op naleving van de maatregelen
en spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is. Het bestuur van Dorpshuis
Woudsend behoudt zich het recht voor om, bij niet-nakoming van de
protocollen, het MFC ogenblikkelijk te sluiten.
Verenigingen en huurders
Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun
leden (gebruikers en bezoekers). Zij spreken zelf, indien nodig, de leden aan op hun gedrag.
Gebruikers en bezoekers
Gebruikers en bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. De beheerder is niet
verantwoordelijk voor constante controle op naleving van de maatregelen, maar zal wel
mensen, organisatoren en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is.
Binnenkomst
Bezoekers moeten worden aangemeld bij de entree en gevraagd of ze een risico zijn. Tevens
worden - op vrijwillige basis - namen, adressen en telefoonnummers genoteerd. Als een
bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan.
De huurder is verantwoordelijk voor nakoming van bovenstaande. Dit geldt m.n. voor de
verenigingen. De lijsten worden overhandigd aan de beheerder en gevoegd bij de
gebruiksagenda. Na vier weken worden deze lijsten geheel vernietigd.
Hygiëne
Bij binnenkomst en in elke ruimte, die gebruikt wordt, zijn desinfecterende handgel, papieren
doekjes en oppervlaktesprays beschikbaar. Bezoekers kunnen hun handen op ieder moment
desinfecteren.
Consumptie
De bar in de foyer is niet open. Er zijn in de foyer voor bezoekers en huurders wel consumpties
verkrijgbaar. Deze worden geserveerd op de tafels. De stoelen bij de tafels staan op 1,5
meter van elkaar; ze blijven op hun plaats staan en mogen niet naar elkaar toe worden
geschoven.

Schoonmaak
Oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen,
knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) worden regelmatig schoongemaakt met water en
zeep of een desinfecterend middel.
Deuren staan zoveel mogelijk open om deurklink-contact te vermijden.
De sporthal en de kleedruimtes worden apart behandeld in Bijlage 1 – Protocol Verantwoord
sporten in het MFC.

Algemene RIVM maatregelen
De algemene maatregelen van het RIVM worden in De Driuwpôlle in acht genomen:
- Vaak handen wassen
- In je elleboog niezen
- Papieren zakdoekjes gebruiken
- Geen handen schudden
- Voor personen boven de 18 jaar:
altijd 1,5 meter afstand houden. - Thuisblijven bij klachten
Looproutes
Er zijn drie looproutes, aangegeven op plattegronden. Plattegronden met de looproutes
hangen bij de entree, langs de looproutes en bij de uitgang. De routes zijn in het MFC
duidelijk aangegeven. Er is één entree en eenrichtingsverkeer met twee aparte uitgangen.
Toiletgebruik
In iedere toiletruimte is verblijf van maximaal één persoon toegestaan. Bij zowel het mannenals het vrouwentoilet zijn markeringen aangebracht, die 1,5 meter aangeven tbv.
wachtenden. In het toilet staan zeep en desinfecterende handgel. De kraan wordt
regelmatig gedesinfecteerd.
Voor de toiletten geldt als voorrangsregel: uitkomend eerst (rode en zwarte pijl).
Gebruikers van ruimtes/zalen:
Gebruikers die een ruimte willen huren, moeten bij het reserveren het maximaal aantal
verwachte bezoekers opgeven (dat kan per telefoon, app of mail).
Bezoekers mogen niet rondlopen in de ruimte. Stoelen moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar
blijven staan. Er mag dus niet mee worden geschoven. Het maximum aantal bezoekers
verschilt per ruimte.
Personeel en vrijwilligers
Vrijwilligers en personeel moeten altijd 1,5 meter afstand houden en zonodig handschoenen
dragen.
Betalen
Betalen kan alleen met pin en contactloos.

Jassen
Er staan geen kapstokken in het MFC. Jassen worden over de ‘eigen’ stoel gehangen.
Communicatie
Maatregelen worden actief gecommuniceerd naar huurders, gebruikers en bezoekers van
het dorpshuis. Daartoe hangen er op diverse plekken in het dorpshuis posters. De beheerder
overlegt met verenigingen, huurders en andere gebruikers over de maatregelen en
verantwoordelijkheden.
Corona-coördinator
De corona-coördinator draagt er zorg voor dat de corona-maatregelen in het dorpshuis
worden uitgevoerd. Deze coördinator is Broer de Wolff, bestuurslid.
Toezicht op naleving van het protocol ligt bij de beheerder of diens plaatsvervanger.
Sportaccommodatie en binnensporten
Voor de sportaccommodatie en andere binnensporten wordt verwezen naar Bijlage 1–
Protocol Verantwoord sporten in het MFC.

Broer de Wolff
Corona-coördinator
broerdewolff@outlook.com
tel. 06-17883742

Protocol Verantwoord sporten MFC Woudsend
VERENIGINGEN, HUURDERS en GEBRUIKERS

BASISREGELS
o
o
o
o
o
o
o
o

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
Heb je klachten ? Blijf thuis en laat je testen.
Ben je 18 jaar of ouder? Houd 1,5 meter afstand (uitzondering: tijdens het sporten).
Probeer drukte te vermijden.
Desinfecteer vaak je handen.
Schud geen handen.
Ga voordat je van huis vertrekt naar de sporthal naar het toilet.
Voor personen onder de 18 jaar is bij sporten de 1,5 meter regel niet van toepassing.

Boven de 18 jaar geldt de 1,5 m regel wel. Volwassenen hanteren de 1,5 m regel ook t.o.v.
kinderen tot 18 jaar.
o De vaste tribune blijft gesloten voor bezoekers. Als de mobiele tribune er staat, geldt
daarvoor
de 1,5 m regel.
o Teams en bezoekers van buiten Woudsend worden geacht over de regels door de
thuisspelende vereniging of huurder hiervan op de hoogte te zijn gesteld.
REGELS VOOR HUURDER/GEBRUIKER
o Ouders/verzorgers die hun kind(eren) brengen en ophalen blijven zoveel mogelijk buiten o
Volg de looproute naar de sporthal of de kleedruimten.
o Desinfecteer je handen voor en na de les, de training of de sportactiviteit.
o Binnen de toegewezen huurtijd per team zorgt de huurder - voorafgaand aan het gebruik
- voor schoonmaak van de in de zaal te gebruiken materialen en toestellen, met de
daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
o Kleedruimten mogen gebruikt worden, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn. In
iedere kleedruimte mogen maximaal 5 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Dit is ook
aangegeven op de buitenkant van de kleedruimte.
o In de kleedruimten mag geen kleding en schoeisel achterblijven. Alles moet in een tas
worden meegenomen naar de sporthal.
o Binnen de toegewezen huurtijd per team wordt door dát team de deurklinken, de banken,
het toilet en de kapstokken met desinfectans ontsmet.
Binnen de toegewezen huurtijd per team mogen na wedstrijden en trainingen de
doucheruimten worden gebruikt, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn. Dat houdt in
dat 4 personen gelijktijdig kunnen douchen *. De douches en de kleedruimtevloeren worden
door het MFC schoongehouden en gedesinfecteerd.
o

o Gebruikers zijn in aanleg zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende regels.
o Iedere huurder wijst per avond een “verantwoordelijke vertegenwoordiger” aan, die
ervoor zorg
draagt, dat de regels worden nageleefd. De beheerder zal steekproefsgewijs controleren of
de
regels daadwerkelijk worden nageleefd.
o De vertegenwoordiger levert per team per avond een lijst aan met de namen en
telefoonnummers van de betrokken sporters. Bij wedstrijden geldt dat voor beide teams.

* Douchen in de sporthal is momenteel een probleem. Sporters word daarom verzocht in sporttenue en
trainingspak te komen en zo mogelijk zonder te douchen naar huis te gaan.
Voor sporters in de grote zaal (Pôllezaal) zijn in ieder geval geen douches beschikbaar.

Looproutes

