Van:

Bestuur gemeenschapshuis Acropolis

Voor:

gebruikers, huurders, bezoekers, personeel

Datum:

15 augustus 2020

Betreft:

Protocol
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Algemene
RIVM-richtlijn /
Veiligheidsrisico’s

De richtlijnen van het RIVM en KHN zijn in én rond het
gebouw het uitgangspunt:
• Tussen volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard
worden.
Op het terras en in het café mogen 2 personen aan 1 tafel zitten
zonder 1,5 meter afstand. Geen staanplaatsen.
• Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te
houden.
• Geen handen schudden.
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed
(ten minste 20 sec), gebruikers worden erop gewezen dat ze
regelmatig hun handen wassen.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
• Acropolis meldt zich bij de GGD indien er meer dan 1 ziektegeval
(corona) bekend is van personeel, huurder of bezoeker.
Men (personeel, huurder én bezoeker) komt niet naar Acropolis bij:
• Verkoudheid
• Niezen
• Hoesten
• Keelpijn
• Moeilijk ademen
• Koorts
Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
Wanneer iemand gedurende de dag / activiteit coronagerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat
terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht
onmiddellijk naar huis te gaan.
Indien nodig wordt voor onderzoek naar koorts een speciale
thermometer gehanteerd die na gebruik wordt gedesinfecteerd.
Je bent weer welkom als je 24 uur geen klachten meer hebt.
Als er verenigingsactiviteiten zijn zonder dat iemand van
Acropolis aanwezig is, wijst de gebruikersorganisatie zelf een
coronaverantwoordelijke aan. Deze houdt ook de lijst met
aanwezigen bij. Naam en telefoonnummer noteren. Acropolis
ziet niet actief toe op naleving van de regels in de gehuurde
ruimtes.
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Hygiënemaatregelen

Acropolis draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften
van het RIVM zoveel mogelijk kunnen worden nageleefd:
• Informatie over de hygiënemaatregelen hangt bij de ingang en bij
verschillende zalen.
• In of bij iedere ruimte zijn desinfecterende handgel en
oppervlaktesprays aanwezig.
• Verenigingen of huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het
bijhouden van een lijst met aanwezigen (naam en
telefoonnummer)
• Vereniging of huurder doet zelf de gezondheidscheck (triage) bij
ontvangst van leden/bezoekers.
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Schoonmaak

Dagelijks schoonmaak van ruimtes die in gebruik zijn geweest.
Na gebruik wordt de ruimte zo goed mogelijk geventileerd.
Drie keer in de week schoonmaak van de publieke ruimtes.
Dagelijks schoonmaak van de toiletten (op de dagen dat Acropolis
open is).
Contactpunten worden schoongemaakt nadat er bezoekers zijn
geweest: denk hierbij aan deurknoppen en andere
contactoppervlakten.
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Toiletruimtes

Er mag in elke toiletruimte slechts een persoon tegelijk zijn, dit wordt
aangegeven. Gebruikers houden strak in de gaten in hoeverre
toiletten beschikbaar zijn en bewaken hierbij de 1,5 meter afstand.
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Binnenruimte(s)

De beschikbare ruimte in het gebouw wordt optimaal ingezet, zodat
zoveel mogelijk afstand tussen gebruikers/bezoekers gecreëerd wordt.
Dat vraagt om een ruimere opstelling in de ruimtes.
Activiteiten waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden
gehandhaafd in gereserveerde ruimtes, kunnen geen doorgang
vinden, of in een gewijzigde vorm, of in een andere ruimte. Dit
gebeurt steeds in overleg met de bedrijfsleider van Acropolis.
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Looproutes

In de gangen op de begane grond is voldoende ruimte om veilig naar
het toilet te gaan.
Er mag per keer 1 persoon in de lift.
Als er op de eerste etage meerdere gebruikersgroepen tegelijk
aanwezig zijn, wordt de brandtrap als extra uitgang gebruikt zodat
bezoekers elkaar niet tegen hoeven te komen.
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Horeca

In Café In t Vaticaan wordt 1,5 m in acht genomen, als het nodig
is wordt zaal Plein1 hierbij betrokken voor meer ruimte.
Alleen zitten, geen staanplaatsen. Bij de tafels staat het aantal
stoelen waarbij 1,5 meter afstand is gewaarborgd. 2 personen
mogen binnen 1,5 meter van elkaar plaatsnemen aan een tafel.
Bij 3 of meer personen moet nagevraagd worden of zij een
gezamenlijk huishouden vormen.
Als de gezondheidscheck is gedaan mag binnen 1,5mt een
bestelling worden opgenomen, geserveerd of afgeruimd.
Na vertrek tafel en stoelen reiningen met desinfecterende spray.
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Voorstellingen

Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin gedaan. Bij
contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te
betalen. Bij de kassa komen strepen op de vloer voor voldoende
afstand.
Voor voorstellingen is tot 1 juli een maximum aantal bezoekers
van 30 toegestaan, daarna 100 personen op voorwaarde dat de
1,5mt-regel gehandhaafd blijft.
Bezoekers moeten vooraf per mail reserveren en vragen over
hun gezondheid beantwoorden. Ook bij binnenkomst wordt deze
gezondheidscheck gedaan.
Kaarten worden vooraf online afgerekend.
2 personen mogen binnen 1,5 meter van elkaar plaatsnemen. Bij
3 of meer personen moet nagevraagd worden of zij een
gezamenlijk huishouden vormen.
Alleen zit- en geen staanplaatsen.
Na afloop tafel en stoelen reiningen met desinfecterende spray.
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Terras

Op het terras wordt eerst een gezondheidscheck gedaan. Gasten
moeten de handen desinfecteren en krijgen een tafeltje
toegewezen. Hier mogen 2 personen binnen 1,5mt zitten, meer
personen houden 1,5 mt afstand tenzij zij een gezamenlijk
huishouden vormen. Bij wijziging in de richtlijnen vanuit de
overheid kan dit worden aangepast.
Als de gezondheidscheck is gedaan mag binnen 1,5mt een
bestelling worden opgenomen, geserveerd of afgeruimd.
Alleen zit- en geen staanplaatsen Na het bezoek worden de tafel
en stoelen met spray gedesinfecteerd.
Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin gedaan. Bij
contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te
betalen. Bij de kassa komen strepen op de vloer voor voldoende
afstand.

Kapstokken en
jassen

Jassen worden opgehangen aan de stoel van
gebruiker. De kapstokken mogen niet worden
gebruikt.

Bij wijziging van de richtlijnen zal het protocol worden aangepast. De meest recente versie is steeds te vinden
op onze website www.acropolis-megen.nl. In geval van vragen kunt u contact met ons opnemen bij voorkeur
per email femke@acropolis-megen.nl.

