Wijs met je Wijk Centrum
Protocol tijdens het Coronatijdperk
In deze periode dat het Coronavirus nog zijn invloed heeft willen wij toch weer een aantal
activiteiten van Wijs met je Wijk Centrum gaan opstarten.
Primair staat ons hierbij voor ogen om alle door de overheid geadviseerde en opgelegde
maatregelen zonder onderscheid na te volgen.
Daarnaast willen wij ook als bestuur onze verantwoordelijkheid nemen en een zodanige
omgeving creëren waarin u niet alleen zoveel mogelijk veilig bent, maar u ook veilig voelt.
In dit document gaan we vooral in op de activiteiten die in Onder Ons aan de Fluitersstraat
plaatsvinden. Om deze activiteiten goed te laten verlopen gaan we het als volgt inrichten:
-

Er kunnen maximaal 25 personen (inclusief de vrijwilligers) in de zaal plaatsnemen.
(Op deze manier kunnen we de 1,5 meter afstand handhaven)
In de zaal is een afzuigsysteem ingeschakeld die de lucht naar boven toe continue
afzuigt.
In de zaal staan stoelen en tafels geplaatst die niet mogen worden verschoven.

Ons beleid is er op gericht om vooral bij binnenkomst en weggaan maximaal voor uw en
onze veiligheid te zorgen. Om dat goed te kunnen doen gaan we het als volgt inrichten:
- Voor elke activiteit krijgt u een uitnodiging, waarop u kunt reageren. In de
uitnodiging zal staan hoeveel plaatsen voor die activiteit beschikbaar zijn.
- Na uw aanmelding krijgt u een bericht van ons. Dat kan zijn:
o Er is voor u een plaats beschikbaar (zie verder hier onder)
o De activiteit is vol geboekt er zijn helaas geen plaatsen meer. Blijf u wel
opgeven want wij zullen bij een volgende activiteit er alles aan doen om u dan
met voorrang een plaats te geven.
- Wanneer er voor u een plaats beschikbaar is gaan we op de volgende manier zorgen
dat u zo ontspannen mogelijk kunt deelnemen. De eerste zorg is om bij binnenkomst
en vertrek “opstoppingen” te voorkomen.
o U wordt in de brief die u krijgt verzocht om de bijdrage voor de activiteit
vooraf te voldoen op onze bankrekening.
o Bij de buitendeur wordt u ontvangen en mogelijk wordt u gevraagd om even
te wachten.
o Er staan flacons met desinfecterende gel die u vrijmoedig kunt gebruiken.
o Er is een garderobe voor uw jas.
o Na binnenkomst kunt u een kop koffie of thee pakken van de tafel. Suiker en
melk staan op het tafeltje bij uw stoel.
o Loopt u daarmee naar binnen. Eén van onze vrijwilligers wijst u een plaats
aan.
o In deze periode organiseren we geen pauze om onnodig geloop te
voorkomen.
o Na afloop van de activiteit wordt u verzocht te blijven zitten totdat uw “rij”
aan de beurt is om te vertrekken.

-

De toiletten in het gebouw zijn voor gebruik beschikbaar, echter slechts 1 persoon
mag gelijktijdig in het toiletblok aanwezig zijn. U kunt dus het verzoek krijgen om
even te wachten.
Op deze manier denken wij toch weer een aantal gezellige activiteiten te organiseren. Wij
zullen er alles aan doen om gezelligheid met een grote G te realiseren en u zult zien dat we
snel aan deze nieuwe situatie gewend zijn en dan voelt het weer heel vertrouwd!
Namens het bestuur,
Piet Segers
Voorzitter

