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Coronaprotocol MFC De Einekoer   versie 14-10-2020   

Dit protocol is bestemd voor vrijwilligers, gebruikers/huurders en overige bezoekers van MFC de 

Einekoer, hierna te noemen de Einekoer of het dorpshuis. De algemene regels van het RIVM worden in 

dit coronaprotocol vertaald naar de praktijk.  

De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen, die zijn:   

• Was vaker je handen  

• Nies in je ellenboog  

• Gebruik papieren zakdoekjes  

• Schud geen handen  

• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)   

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

• Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele 

huishouden thuisblijven  

• Vooraf bezoekers vragen of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, 

wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan. Bij de entree ligt een vragenformulier dat de 

bezoeker bij binnenkomst dient in te vullen. Voor onze vaste verenigingen kan worden volstaan 

met een aanwezigheidsregistratie van de verenigingsleden. 

• Draag een mondkapje in het dorpshuis.  

Hygiëne  

   •   Bij binnenkomst handen wassen: iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen.  

   •   MFC de Einekoer stelt in iedere ruimte desinfecterende handgel, papieren doekjes en 

oppervlaktesprays beschikbaar zodat de bezoeker in staat wordt gesteld om de handen op ieder 

moment te kunnen desinfecteren.  

•   Draag handschoenen in de keuken en bar: vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen 

handschoenen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig.   

•   Schenk bij voorkeur koffie/thee in voor de bezoeker in kartonnen bekers en gebruik individueel 

verpakte suiker en melk. Laat de bezoeker niet zelf inschenken.  

   •   Oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, leuningen, kranen, knopjes van het 

koffiezetapparaat, etc.) dienen regelmatig (meerdere keren per dienst) te worden schoongemaakt 

met water en zeep of desinfecterend middel. Maak ruimtes en tafelbladen na gebruik schoon.  

 Het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes is verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar. Dit 

geldt ook voor vrijwilligers en personeel. 
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Looproutes   

• Maak bij voorkeur gebruik van de routes met eenrichtingsverkeer, zodat je geen andere 

aanwezigen tegen het lijf kunt lopen.   

• Maak gebruik van de aparte in- en uitgang. Een aparte in- en uitgang maakt het makkelijker om 

mensen van elkaar te scheiden. Als uitgang wordt voorlopig de zijdeur van de achterzaal die 

uitkomt op het terras aangemerkt. 

• Gebruik als het toilet bezet is de aangegeven wachtplek zodat de 1,5 meter afstand gerespecteerd 

wordt.   

• Voor dringende gevallen is alleen het invalidentoilet beschikbaar. Alle overige toiletruimtes blijven 

afgesloten. Bij de deur naar de toiletruimtes is desinfecterende gel beschikbaar zodat de 

toiletbezoeker vooraf de handen kan ontsmetten. In de toiletruimte is een wc-reiniger beschikbaar 

en een reiniger voor de wc-bril met droogdoekjes. De bezoeker dient zelf het toilet na gebruik te 

reinigen. Verder hangt in de toiletruimte een instructie over het handenwassen na afloop.  

Gebruikers van ruimtes/zalen  

• Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren. Gebruikers die een ruimte willen huren moeten 

dit vooraf reserveren bij de beheerder van de Einekoer zodat het maximaal aantal gebruikers 

makkelijk te handhaven blijft (dat kan per telefoon, Whatsapp of mail).  

• De tafels en stoelen in de Einekoer moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan (toelichting: door 

minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels en 

stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen de gezelschappen worden 

gecreëerd). Het opstellen van tafels en stoelen in honinggraatmodel is een optie om de ruimte zo 

efficiënt mogelijk te benutten. 

• Maximaal 4 personen aan één tafel en aan de bar. Er mogen maximaal 4 verschillende personen 

aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Dit 

geldt ook voor de bar.   

• Het maximum aantal personen is 30 per ruimte (kinderen tellen mee) mits de 1,5 meter 

gewaarborgd kan worden en gebruik wordt gemaakt van vaste zitplaatsen.    

• Ons dorpshuis heeft een gecombineerde functie, zowel horeca als maatschappelijk. Het 

horecadeel (bar en keuken) moet sluiten. Het maatschappelijk deel (zalen) mag open blijven.  Een 

vereniging mag dus vergaderen of oefenen, er mag worden gebiljart maar in de pauze of na afloop 

mag er geen koffie, thee of alcohol genuttigd worden.   

• Vrijwilligers/personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden. De vrijwilligers of het personeel 

moet altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden, uitgezonderd echtparen of in gezinsverband 

samenwonenden.  

• Vraag de bezoeker om zoveel mogelijk contactloos en met de pin te betalen. Vermijd zoveel 

mogelijk contant geld en maak gebruik van een pinautomaat en het liefst contactloos, zodat er zo 

weinig mogelijk besmettingsgevaar is.   

• Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt. Om drukte bij de 

kapstokken te vermijden is het raadzaam om bezoekers hun jassen mee te laten nemen en over 

hun eigen stoel te hangen.   
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Verantwoordelijkheid  

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:   

• Hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor doorlopende controle en afdwingen 

naleving maar zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is.   

Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor:    

• Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden 

en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag.  

 

 


