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Protocol i.v.m. coronavirus, geldend vanaf 1 juni 2020. 
 
 
Algemeen 
 
Volgens de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 
1 juni. De Kastanje maakt graag gebruik van deze mogelijkheid. Daarbij moet dan wel voldaan 
worden aan specifieke regels. Wij volgen daarbij de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de 
Rijksoverheid.  
 
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten 
zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of 
hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je 
handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten 
hebt zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, 
keelpijn) of kortademigheid, blijf je thuis. 
 
Voorwaarde voor heropening van ons gebouw is dat er een protocol met coronamaatregelen 
aanwezig is. Daarbij is het uitgangspunt een zo optimaal mogelijke veiligheid voor onze gebruikers 
en het personeel te realiseren. In dit protocol leggen wij vast wat onze werkwijze is en welke 
gedragsregels er gelden voor onze gebruikers.  
 
 
Wat verandert er in De Kastanje? 
 
Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een 
verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te 
maken. Dit verandert er per 1 juni 2020: 
 

 Wij gaan weer open vanaf 1 juni voor maximaal 30 personen in het gehele gebouw. 
 

 We gaan voorlopig alleen open voor besloten activiteiten van onze huurders en gebruikers. 
Dus open inloop is voorlopig niet mogelijk. 

 

 Dit geldt vooralsnog voor alle groepen met uitzondering van koren, groepen met 
blaasinstrumenten en binnensporten zoals biljart en kaarten. 

 
 
Hoe gaan we dat doen? 
 
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en 
routing in en om het gebouw. Ook treffen we extra maatregelen m.b.t. hygiëne. Daarvoor maken 
we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen. 
 
Werkwijze met betrekking tot gebruik: 
 

 Bezoekers maken telefonisch of per email een afspraak geruime tijd voor hun bijeenkomst 
of activiteit.  

o Hiermee zorgen we dat het niet te druk wordt. 
 

 We scheiden toegang en uitgang van ons gebouw.  
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o De deur aan de voorzijde aan het marktplein is de toegang en de deur aan de zijde 
van de Zandstraat is de uitgang. Let op afstand tot anderen. 

 

 Bezoekers melden zich bij binnenkomst aan de bar op de aangegeven plek.  
o De beheerder zal u hier vragen naar uw gezondheid. 

 

 We hanteren looproutes met éénrichtingsverkeer. 
o Er zijn afzettingen aangegeven en looproutes zijn met pijlen aangegeven. 

 
 De garderobe blijft gesloten.  

o Gebruikers hangen hun jassen over de leuning van hun eigen stoel. 
 

 Er zijn een beperkt aantal ruimten beschikbaar in ons gebouw. Het gaat om:  
o een ruimte in de foyer (max. 30 personen),  
o een ruimte achter in de grote zaal voor het podium (max. 30 personen), en  
o de vergaderruimte in ’t sloot (max. 6 personen) 

 
 Er mogen een beperkt aantal personen aan de bar zitten, aangegeven door het aantal 

krukken. 
 

 De bar is geopend alwaar men zelf de warme/koude dranken kan afhalen. Betalen liefst 
met pin. 

 
 
Werkwijze met betrekking tot hygiëne: 
 

 Wij zorgen voor desinfecterende handgel bij binnenkomst. Daarmee reinigt u uw handen. 
 

 Tafels, stoelen, deurklinken, bar en toiletten worden na elke activiteit / bijeenkomst 
gereinigd door onze beheerders. 

 
 De volgende toiletten kunnen gebruikt worden: 

o 2 damestoiletten, algemene toegangsdeur staat open; 
o 1 herentoilet en 1 urinoir, algemene toegangsdeur staat open; 
o het invalidetoilet. 

 

 Na toiletgebruik verplicht handen wassen. Laat het toilet zuiver en netjes achter, hiervoor 
zijn reinigingsdoekjes beschikbaar. 

 
 
Tot slot 
 
De beheerders Hennie van Lier en Carry Martens zijn verantwoordelijk voor het beheer. Instructies 
van hen moeten worden opgevolgd. 
Dit protocol wordt per e-mail aan onze gebruikers verstrekt en is geldig tot dat er nieuwe regels 
van kracht worden. Er is ook altijd een geprint exemplaar voorhanden in het gebouw. 
 
Alleen als we met elkaar bovenstaande regels en afspraken naleven kunnen we dit aangepaste 
gebruik van ons gebouw tot een succes maken. 
 
Datum: 1-6-2020 
Bestuur Gemeenschapshuis De Kastanje Liessel  


