Corona Protocol locaties WIJ Heemstede
Geldig vanaf 19-8-2020

WIJ Heemstede is vanaf 1 juni 2020 weer gestart met kleinschalige initatieven1:
● Lezingen of andere activiteiten in de grote zaal van De Luifel met maximaal
58 personen2;
● Eten tussen 17 en 19 uur in de foyer van de Luifel voor maximaal 20 personen (Eethuis);
● Afsluiting van lopende cursussen in de kleine zalen van de Luifel met maximaal
10 personen;
● Verhuur aan jeugdtheaterschool Mamagaai voor groepen tot maximaal 20 kinderen,
waarbij de kinderen van 13+ gebruik gaan maken van de grote zaal in de Luifel.
Alle activiteiten zijn op basis van voorinschrijving.
Er worden geen bezoekers toegelaten die zich niet hebben ingeschreven voor de geplande
activiteiten.
Ook ouders van de kinderen van Mamagaai krijgen geen toegang. Het eventuele brengen
en halen van de kinderen vindt buiten onze locatie plaats en valt onder de
verantwoordelijkheid van Mamagaai.
Door bewegwijzering en onze gastheer/gastvrouw bij de toegang worden de bezoekers zo
snel als mogelijk en met inachtneming van anderhalve meter afstand naar de juiste plek
in de Luifel geleid voor hun activiteit. De gastheer/gastvrouw zorgt daarmee ook voor het
voorkomen van ophoping bij of voor de ingang van de Luifel.
Bij de grote zaal zorgt de docent/begeleider ervoor dat het komen en gaan gereguleerd
plaastvindt, zodat de 1,5 meter afstand wordt geborgd.
In het Eethuis is de opstelling van de tafels dusdanig dat onze bezoekers 1,5 meter van
elkaar zitten en dat de bediening door onze medewerkers ook met inachtneming van
1,5 meter kan plaatsvinden.

Specifiek voor de Luifel gelden de volgende maatregelen:
● Bezoekers kunnen niet komen bij koorts, hoesten, verkoudheid, loopneus of andere griepen verkoudheidsverschijnselen.
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De NSO van Casca Kinderopvang in De Luifel is voor 1 juni 2020 al van start gegaan. Dit betreft een kleine groep kinderen op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag in kamer 2 van De Luifel. Ouders halen hun kinderen aan de buitenkant van het gebouw bij
de nooduitgang van kamer 2 op.
2

58 personen kan, mits een ieder in gezelschap komt van iemand van hetzelfde huishouden. Zou iedereen individueel komen, dan
zijn er 29 plaatsen.

● De toiletten zijn toegankelijk en mogen worden gebruikt.
Bezoekers wordt echter verzocht hiervan zo min mogelijk gebruik te maken.
● WIJ Heemstede zorgt voor een opstelling van stoelen en tafels in de zalen met een
afstand waardoor 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen;
● Wij Heemstede zorgt samen met docenten/begeleiders voor zo optimaal mogelijke
ventilatie in de ruimten;
● Tijdens activiteiten zijn de docenten/begeleiders verantwoordelijk voor de inachtneming
van 1,5 meter afstand;
● Bezoekers volgen de aanwijzingen van medewerkers van WIJ Heemstede te allen tijde op.

Algemeen geldende maatregelen:
●
●
●
●
●
●

Ter begroeting geen hand schudden;
Was je handen regelmatig;
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes en papieren handdoeken en gooi deze direct weg;
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
Probeer het aanraken van je gezicht te vermijden.

Hoe te handelen bij ziekteverschijnselen
● Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging tot 38 graden Celsius?
Blijf thuis. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek.
Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Maak anders een afspraak
voor een Coronatest via de GGD.
● Verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid?
Blijf thuis. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Huisgenoten mogen ook niet
naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen.
● Bij een bewezen Coronavirusinfectie in het gezin/bij huisgenoten, blijven de overige
gezinsleden/huisgenoten 10 dagen thuis in gezinsquarantaine.
● Meer informatie over de richtlijnen is te vinden op www.rivm.nl.
● Hebt u klachten?
Kijk dan op de site van uw huisarts hoe u kunt handelen.

