Coronaprotocol Wijkcentra en Cultuurlocaties
onder het beheer van Accres Apeldoorn BV.
Om verspreiding van het coronavirus te beperken gelden er vanaf zaterdag 13 November nieuwe regels
in onze accommodaties. Huurders en gebruikers van de door Accres verhuurde gebouwen dienen zich
aan deze regelingen te houden. Deze regelingen zijn op basis van de richtlijnen van de Rijkoverheid en
het RIVM en zien er op (dit moment) als volgt uit:

1. Basisregels om verspreiding te voorkomen:
➢

Blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD. Ook als u gevaccineerd bent.

➢

Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

➢

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

➢

Bescherm uzelf en anderen.

➢

Schud geen handen.

➢

Was vaak uw handen met water en zeep.

➢

Hoest en nies in uw ellenboog.

➢

Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

➢

Draag een mondkapje waar verplicht in de publieke ruimtes.

➢

Wijkcentra sluiten om 18:00 voor recreatie, cursussen en trainingen die niet noodzakelijk zijn.

2. Publieke ruimtes
In publieke ruimtes, die toegankelijk zijn voor iedereen, is het verplicht een mondkapje te
dragen door iedereen vanaf 13 jaar. In de gehuurde ruimte, na het checken van het
coronatoegangsbewijs, mag het mondkapje weer af.

3. Kunst en Cultuur
➢

Georganiseerde kunst- & cultuurbeoefening vanaf 18 jaar mag op vertoon van een
coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs. (Denk hierbij aan muziekles, schilderles of
bijvoorbeeld repetities voor zang/dans/toneel)

➢

Locaties zijn ook na 18:00 geopend voor het beoefenen van Kunst en Cultuur, als huurder bent
u zelf verantwoordelijk of uw activiteit hier voor in aanmerking komt. Uw inschrijving bij de
KVK is hier in leidend.

➢

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor de controle van het coronatoegangsbewijs en
een geldig ID-bewijs.

➢

Publiek is toegestaan met een coronatoegangsbewijs, zij houden 1,5 meter afstand van elkaar.
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4. Sporten
➢

Sporten is voor alle leeftijden toegestaan.

➢

Locaties zijn ook na 18:00 geopend voor het beoefenen van Kunst en Cultuur, als huurder bent
u zelf verantwoordelijk of uw activiteit hier voor in aanmerking komt. Uw inschrijving bij de
KVK is hier in leidend.

➢

Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.

➢

Sportbeoefening vanaf 18 jaar mag op vertoon van een coronatoegangsbewijs en een geldig
ID-bewijs.

➢

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor de controle van het coronatoegangsbewijs en
een geldig ID-bewijs.

5. Regels voor accommodaties met horeca:
➢

De horeca mag open tussen 06.00 en 20.00 uur. Echter sluiten onze locaties veelal om 18:00.

➢

Bezoekers vanaf 13 jaar mogen naar binnen op vertoon van een coronatoegangsbewijs en een
geldig ID-bewijs.

➢

Pauzes dient u in overleg met de beheerder af te stemmen. Dit om te voorkomen dat er te veel
mensen tegelijkertijd in de centrale ontmoetingsruimte komen.

➢

Indien noodzakelijk kunt u consumpties die u bij het beheer afneemt, in de door u gehuurde
ruimte nuttigen. Er zijn maximaal 3 personen tegelijk toegestaan in onze horecaruimte om de
consumpties af te halen.

➢

Consumpties worden zoveel mogelijk met pin voldaan of worden op de rekening gezet (na
akkoord van de huurder).

➢

Er wordt geen losse verkoop gedaan van consumpties. Deze worden als 1 bestelling
afgerekend of na goedkeuring op de factuur van de huurder gezet.

➢

Afgenomen koffie/thee voorziening gebeurt uitsluitend in de zaal met kannen en kan, op
afroep, bij de beheerder bijbesteld worden. Deze zal, na de bestelling, op de tafel geplaatst
worden buiten de zaal. De beheerder klopt op de deur zodat u de kannen kunt pakken.

➢

Wij vragen iedereen na afloop het gebruikte kopje weer terug te plaatsen op het dienblad.

6. Aanvullende regels voor het gebruik van onze accommodaties:
➢

Gasten die symptomen van een coronabesmetting hebben, hebben geen toegang tot onze
accommodaties.

➢

Gasten die gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelen, maken dit direct
kenbaar. De gast dient in dat geval direct naar huis te vertrekken.

➢

De huurder zorgt voor de registratie van de contactgegevens van al zijn bezoekers.

➢

De beheerder mag huurders/bezoekers wijzen op de geldende maatregelen mochten deze niet
worden nageleefd.

➢

Zelftesten door huurders, bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en professionals wordt
aangemoedigd.
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➢

In de accommodaties zijn beperkt desinfectiemiddelen aanwezig voor algemeen gebruik.
o

De gasten die gebruik maken van de accommodatie en het door u gehuurde, dienen
zelf, vooraf, bij het bezoek aan de accommodatie, de noodzakelijke hygiënische
maatregelen in acht te hebben genomen.

o

Het beheer van de activiteit draagt zorg voor reiniging vóór en ná de activiteit.

o

U wordt geacht zelf zorg te dragen voor desinfecterende voorzieningen tijdens uw
activiteit.

➢

In onze zalen dient u 1,5 meter afstand te bewaren. Hou daarbij rekening met maximale aantal
bezoekers per ruimte.

➢

In de gevallen waarin deze richtlijnen en regels niet voorzien, dient u de aanwijzingen van de
beheerders op te volgen.

➢

We moeten helaas bovenstaande voorbehouden maken omdat de kennis waarop u en wij ons
baseren, van dag tot dag kan veranderen. Dit zal ertoe leiden dat dit document met regelmaat
zal worden geüpdatet. De meest recente versie is ten alle tijden bij onze beheerder op te
vragen. Het is mogelijk dat er op een later moment nieuwe inzichten of nieuwe
omstandigheden zijn waardoor ons advies niet meer passend is bij de situatie.

➢

U stelt als huurder uw deelnemers van deze richtlijnen en regels op de hoogte.
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