
Corona protocol bij gebruik van een ruimte in de
Stuik.
Welkom in de Stuik en hou het veilig voor jezelf en voor anderen.
Hou daarom rekening met onderstaande:

 Uitgangspunt zijn de actuele RIVM en gemeentelijke  regelingen,
waaronder het anderhalve meter beleid en screening van gasten vooraf
op tekenen van Corona.

 We mogen in de maand juni beperkt gasten toelaten in het gebouw. (juni
30 en juli waarschijnlijk 100 personen) De beheerder wil vooraf weten
hoeveel personen worden verwacht. (exclusief kinderdagverblijf,
kinderopvang, Terwindt, en kinderen onder de 12 jaar)

 Bij binnenkomst handen ontsmetten.
 Op de toiletten zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig voor schoonmaak

toiletbril en deurklink. Ook is het advies de blower niet te gebruiken, er
liggen papieren handdoekjes om handen te drogen.

 Bij vertrek uit de ruimte de gebruikte tafelbladen en klinken
schoonmaken en eventueel gebruikt servies terug zetten op de
serveerwagen of mobiele bar.

 Schoonmaak/ontsmettingsmiddel staat daarvoor klaar in de ruimte.
 Om de 1,5 meter afstand tot elkaar te borgen kan bij het verlaten van de

ruimte tijdelijk gebruik  gemaakt worden van de nooduitgangen.
 Als je gebruik wil maken van barfaciliteiten kan de beheerder je

informeren naar de mogelijkheden.
 P.s. Buitenschoolseopvang, kinderdagverblijf en Terwindt gebruiken hun

eigen richtlijnen en protocollen.
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn hoor ik dat graag.

Bestuur en beheer de Stuik

Bert v/d Linden  06 20480277



Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.


