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CORONAPROTOCOL  

Het welzijn van onze bezoekers en onze vrijwilligers staat centraal. Om u tegen het 

coronavirus te beschermen volgt Wijkvereniging Essesteijn daarom consequent de door 

het kabinet vastgestelde regels en de RIVM richtlijnen om verspreiding van het 

Coronavirus te voorkomen.  

 

Algemeen 

Iedereen kent inmiddels wel de volgend adviezen van het RIVM: 

 

• Gezondheidsklachten. Denk aan Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling 

verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Heb je een of meer van deze 

klachten? Dan mag je het wijkcentrum helaas niet in. Laat je testen en blijf thuis tot 

de uitslag bekend is. 

 

Daarnaast gelden de volgende richtlijnen, ook als u in het wijkcentrum aanwezig bent.  

 

• Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 

 

 

Wijkvereniging Essesteijn vertrouwt er op dat iedereen deze adviezen 

consequent opvolgt. Als iedereen dat doet is er al veel gewonnen. 

 

 

 

Coronamaatregelen in het wijkcentrum 

Het wijkcentrum heeft twee ingangsdeuren die beide gebruikt kunnen worden als zowel 

toegang als uitgang. In het wijkcentrum zijn geen routeaanduidingen aangebracht. 

Enerzijds is dat niet haalbaar of zinvol, anderzijds vertrouwen wij er op dat een ieder het 

belang van voldoende afstand houden onderkent en dus bij het eventueel elkaar 

passeren daar rekening mee houdt. Over het algemeen is er ook weinig sprake van 

“tegenliggers”. Veelal komen bezoekers op een bepaald tijdstip binnen en verlaten na de 

activiteit ook gezamenlijk het wijkcentrum. Eén deur gebruiken als toegang en één deur 

gebruiken als uitgang, leidt tot onnodig veel loopverkeer dwars door het wijkcentrum. 
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Entree 

Direct na de toegangsdeuren van het wijkcentrum staat een tafel met een desinfecterend 

middel. Iedereen die het wijkcentrum binnen wil, moet hier – elke keer bij binnenkomst - 

zijn of haar handen ontsmetten voordat hij/ zij verder naar binnen loopt.  

 

 

Toiletten 

Voor het gebruik van de toiletten zijn geen aparte regels opgesteld. Als het toilet bezet 

is, wacht dan netjes met voldoende afstand tot u aan de beurt bent. Doe het wc-deksel 

dicht bij het doortrekken. Wanneer je doortrekt met het deksel geopend, is het mogelijk 

dat virusdeeltjes een lange tijd in de lucht blijven zweven. Dit advies wordt als net zo 

belangrijk gezien als bijvoorbeeld het niezen in de elleboog. 

In de toiletten zijn desinfecterende doekjes aanwezig. Bezoekers worden gevraagd na 

gebruik van het toilet, het deksel, de kraan en de deurknop daarmee te reinigen.  

Door het wijkcentrum wordt extra aandacht besteed aan het grondig reinigen van de 

toiletruimten. De verlichting in de toiletten staat de gehele dag aan waardoor gebruik van 

de aan- en uitschakelaar niet nodig is.  

 

 

Coronamaatregelen in het wijkcentrum n.a.v. de 1,5 meter 

Ons wijkcentrum heeft de volgende zalen. Als gevolg van de 1,5 meter richtlijn mogen er 

afhankelijk van het aantal m2 er een maximaal aantal bezoekers gebruik maken van 

deze ruimten.  

 

Ruimte Oppervlakte Maximum aantal  

   bezoekers  

Fenix    128,0 m2  25  

Archimedes   64,0 m2   13 

Olympus   57,3 m2   12 

 

De genoemde aantallen gelden als “richtlijn”. Indien er sprake is van een aantal 

bezoekers behorend tot hetzelfde huishouden, kan dit aantal incidenteel iets hoger 

worden gesteld. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand 

te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het 

duwen van een rolstoel. Voor bezoekers t/m 12 jaar geldt de norm van 1,5 meter niet.  

Achter de bar van de Fenix zaal in het wijkcentrum staat maximaal één vrijwilliger en 

mogelijk is er één vrijwilliger aanwezig (niet achter de bar) die de bezoekers ontvangt en 

vragen kan stellen en beantwoorden. Deze twee vrijwilligers tellen niet mee in het 

maximum aantal bezoekers.  

 

Indelen van de te gebruiken ruimte  

De “gebruiker” (huurder of bijvoorbeeld een club of organisator van een activiteit) is zelf 

verantwoordelijk voor het indelen van de ruimte met tafels en stoelen zodat voldaan kan 

worden aan de 1,5 meter richtlijn. Na gebruik moet de ruimte weer door de gebruiker 

worden ingericht naar de standaard inrichting (tafels en stoelen weer terugzetten). 



 

 

Coronaprotocol Wijkvereniging Essesteijn – versie d.d. 8 juli 2020 Pagina 3 

 

Ventilatie 

Een goede ventilatie is van groot belang. Daarom dienen de ventilatoren in de Fenix-zaal 

altijd aan te staan. Ook de andere ventilatie mogelijkheden moeten benut worden.  

De 2e toegangsdeur bij de hoofdingang (tochtsluis) en de toegangsdeur tot de Fenix zaal 

staan vast open (deurdranger staat uit). Indien de weersomstandigheden dat toestaan 

kunnen ook andere deuren van de te gebruiken ruimte worden opengezet. 

Bij vertrek moeten deze deuren wel weer worden gesloten. De dienstdoende vrijwilliger 

van het wijkcentrum zorgt bij opening voor ventilatie en bij vertrek dat de deuren goed 

worden afgesloten.  

 

Welke activiteiten kunnen wel en welke (nog) niet 

Duidelijk zal zijn dat activiteiten waarbij niet voldaan kan worden aan de “huidige” 

richtlijnen van het RIVM en dit protocol, niet plaats kunnen vinden. Ook activiteiten die 

door het kabinet vooralsnog verboden zijn, kunnen natuurlijk niet plaats vinden.  

Feesten en muziekoptredens waarbij bezoekers (ouder dan 18 jaar) willen dansen 

kunnen dus voorlopig nog niet. Bezoekers moeten immers aan een tafel plaatsnemen.  

In het wijkcentrum staan 2 biljarts. Om te kunnen voldoen aan de “1,5 meter afstand” 

gelden de volgende regels. Er mag maar op één biljarttafel worden gespeeld met 

maximaal 4 personen. De tweede biljarttafel mag niet worden gebruikt. De speler die aan 

de beurt is staat aan de tafel de overige spelers zitten op 1,5 meter afstand op een stoel 

Voor en na het spelen worden de keu en de randen van de tafel met een doekje door de 

biljarters schoongemaakt.       

Ook “spontane inloop” van bezoekers (bezoekers die zich niet te voren hebben 

aangemeld) kunnen wij voorlopig nog niet toestaan. Anders is er geen goede controle 

mogelijk op het maximaal toegestane aantal bezoekers.   

 

Wat verwachten wij van u 

Van huurders en/of clubs, verenigingen en organisatoren van activiteiten wordt verwacht 

dat zij vooraf aan het bestuur van de wijkvereniging voldoende duidelijk maken dat aan 

de richtlijnen en het protocol kan worden voldaan en welke maatregelen daartoe zo nodig 

door hen worden getroffen. Dat betekent dat ook vooraf duidelijk wordt aangegeven om 

welk aantal bezoekers/deelnemers het gaat en om welke begin- en eindtijd van 

aanwezigheid het gaat. Wij gaan er daarbij van uit dat alle deelnemers aan uw activiteit 

zich “vooraf” bij u hebben aangemeld. 

 

 

Tot slot 

Alle bezoekers dienen zich te houden aan dit protocol. U dient als club, vereniging of 

organisator van een activiteit, er op toe te zien dat uw leden of bezoekers daar zich aan 

houden en eventueel corrigerend op te treden. Ook onze vrijwilligers zullen daarop toe 

zien.  

 

Voor bezoekers die deelnemen aan activiteiten die de wijkvereniging zelf organiseert en 

die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, neemt de wijkvereniging die 

verantwoordelijkheid op zich. De dienstdoende vrijwilliger(s) zullen de toezien op het 

naleven van het protocol.  


