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Coronaplan Protocol Wijkcentrum De Erikant, Norenberg 19, Veldhoven 
 
Protocol om in het kader van de 1,5  meter economie activiteiten weer te kunnen beginnen. 
 
1. Alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne worden in acht genomen en zichtbaar gemaakt op 

relevante plaatsen zoals: in- en uitgangen, publieke ruimten zoals zalen, kamers en toiletten. 
     Aandachtspunten: 

 Voorafgaand aan de ochtend-, middag- of avondactiviteit zorgt de organisator van die activiteit 
dat de leden volledig geïnformeerd zijn wat de regels zijn die wij naast de RIVM maatregelen 
doen gelden 

 Iemand van de activiteit zorgt ervoor dat naam + telefoonnummer van de leden/gasten wordt 
genoteerd die bij die activiteit aanwezig zijn in verband met eventueel contactonderzoek, 
mocht er iets misgaan. Vooraf wordt ook gevraagd of men gezond is, geen koorts heeft en 
niet hoest of niest. 

 Was vaker je handen (ruim 20 seconden met zeep). 

 Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg. 

 Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts: blijf thuis. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Hang jassen niet over de kapstok maar over de stoel die je gebruikt. 

 Na de activiteit wordt de ruimte weer schoon achter gelaten door de huurder. Denk aan tafels 
en eventueel stoelen en deurklinken. 

 Maximaal 1 persoon in de toiletruimte. Iemand van de activiteit houdt hierop toezicht.  

 De toiletten zijn schoon. Dus laat het achter zoals je het gevonden hebt. 

 Wij zorgen voor handgel en eventueel tissues op diverse plekken bij binnenkomst in het 
gebouw. 

 Bij sommige activiteiten in de gehuurde ruimte zorgt de huurder zelf voor de handgel en/of 
andere middelen ten behoeve van het uitvoeren van hun activiteit. 

2. Aanvullende beschermingsmaatregelen zoals mondkapjes en handschoenen zijn aanwezig voor 
de  medewerkers, lees vrijwilligers van Wijkcentrum De Erikant. 

3. Er wordt voldoende afstand geborgd tussen medewerkers en bezoekers middels afbakening door  
linten en/of stickerlijnen op de vloer. 

4. Met pijlen en eventuele andere markeringen zijn de looproutes aangegeven. Bij sommige 
activiteiten wordt met de organisator een bepaalde route afgesproken door de beheerder. 

5. Er wordt zoveel mogelijk voor consumpties met pin betaald of er worden andere afspraken 
gemaakt ter plekke.  

6. Elke ruimte heeft een maximum aantal personen die kunnen worden toegelaten. De beheerder 
geeft dat vooraf aan de organisator van de activiteit aan, zodat er niet teveel mensen komen. 

7. Er is voortdurend aandacht voor het gedrag van de bezoekers en leveranciers en wij spreken 
mensen erop aan. Wij zien toe op strikte handhaving van dit protocol. 

8. Huurders zijn  verantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden 
daarop aan. Dit protocol moet door de huurders worden ondertekend, zodat zij op de hoogte zijn 
van de geldende richtlijnen. 

9. Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur en haar aangestelde 
vrijwilligers van ’Wijkcentrum De Erikant’ zijn niet verantwoordelijk voor constante controle en 
afdwingen naleving, maar zullen wel mensen en verenigingen daarop aanspreken als daar 
aanleiding voor is. 

10. Met elke organisatie wordt vooraf afgestemd hoeveel personen er binnen mogen en hoe men 
binnenkomt en naar buiten gaat, eventueel het wachten voor het pand of in een ruimte. 

 


