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Protocol gebruik wijkruimte 

Wijkvereniging Vinkeveld 

 

Algemeen 

Bij iedere activiteit zal een vrijwilliger dan wel een contactpersoon van de wijkvereniging aanwezig zijn voorzien 

van een geel hesje. Deze vrijwilliger of contactpersoon is het aanspreekpunt en stelt de gezondheidsvragen en 

wijst deelnemers op het protocol. De vrijwilliger of contactpersoon is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de 

hygiëne voor, tijdens en na de actviteit. 

Er kunnen maximaal 10 personen (inclusief de begeleider) deelnemen aan een activiteit! 

Bezoekers dienen de aanwijzingen van de vrijwilliger of contactpersoon ten alle tijd op te volgen! 

Schud geen handen! 

Nies in je elleboog! 

Houd 1 ½ meter afstand! 

Was regelmatig je handen gedurende 20 seconden! 

Gebruik papieren handdoekjes! 

Verkouden? Dan geen toegang! 
 

1. Looproute, ingang en uitgang 

Er is een looproute gemaakt welke op de vloer staat aangegeven middels zwarte pijlen. Het is 

verplicht deze looproute te gebruiken. 

De ingang naar de wijkruimte is de blauwe deur naast de brievenbus. Vandaar volgt u de looproute. 

De uitgang (tevens de nooduitgang) bevindt zich in de activiteitenruimte en mag dus niet als ingang 

worden gebruikt! Deze uitgang dient ten alle tijd vrij van obstakels te zijn! 

2. Gebruik ontvangsthal en toiletgroep 
• Volg de looproute zoals deze op de vloer is aangegeven en houd 1 ½ meter afstand tot uw 

voorganger, 

• Alleen bij natte kleding mag de kapstok worden gebruikt, in alle andere gevallen neem de jas 

mee naar binnen en hang over de stoel, 

• Ontsmet uw handen met de desinfecterende gel welke op de tafel bij de ingang naar de 

activteiten ruimte staat, 

• Gebruik van mondkapje is niet verplicht. Deze zijn echter wel beschikbaar, 

• Beantwoord de gezondheidsvragen, pas na goedkeuring mag u naar binnen, 

• Er is één toilet beschikbaar en er mag maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte zijn, 

• Na gebruik moet de gebruiker de wc-bril, wc-borstel, toiletpapierhouder en deurklink 

reiningen met de hygiënische doekjes, 

• Doekjes niet in het toilet maar in de afvalammer onder de wasbak, 

• Handen wassen ná gebruik toilet is verplicht, papieren handdoekjes deponeren in 

afvalemmer, 

• Zeepdispenser, handdoekjes automaat en waterkraan na gebruik reinigen met hygiënische 

doekjes, 

• Volg de looproute terug naar uw zitplaats. 
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3. Gebruik voorraadkamer 
• De voorraadkamer is alleen toegankelijk voor de vrijwilligers of de contactpersonen, 

• Er mag maar één persoon tegelijk naar binnen, 

• Alleen die artikelen pakken die voor een activiteit benodigd zijn, 

• Deurklink en alle andere zaken die zijn aangeraakt dienen na gebruik gereinigd te worden 

met hygiënische doekjes, 

• Artikelen die ná een activiteit terug worden gelegd dienen gereinigd te worden. 

 

4. Gebruik activiteitenruimte 
• Het is verboden tafel en stoelen te verplaatsen, 

• Het mee naar huis nemen van boeken, puzzels of spelletjes is toegestaan mits u dat meldt bij 

de vrijwilliger of contactpersoon en deze artikelen volledig gereinigd weer terugbrengt, 

• Het pakken en weer terugzetten van boeken, puzzels en spelletjes is niet toegestaan, 

• Volg de looproute en loop door naar de verst beschikbare zitplaats, 

• Sluit daarna aan, 

• Alleen de vrijwilliger of de contactpersoon heeft toegang tot het keukendeel, 

• Koffie en thee en water worden (in kartonnen bekertjes) uitgeserveerd via de uitserveertafel 

naast de koelkast, 

• Neem dit mee na binnenkomst en als u naar uw zitplaats loopt, 

• Tijdens koffiepauze één voor één koffie, thee of water halen en volg daarbij de looproute, 

• Er wordt geen frisdrank geschonken, 

• Tijdens de activiteit blijft u op uw zitplaats zitten, benodigde attributen worden door de 

vrijwilliger of contactpersoon van tevoren klaargezet, 

• U kunt ook uw eigen koffie, thee of frisdrank beker meenemen. Geen blikjes i.v.m. extra 

afval, 

• Deponeer zelf uw afval in de afvalbak naast de uitgang, 

• De vrijwilliger of contactpersoon neemt de afvalzak mee en deponeert deze thuis in de 

afvalcontainer, 

• Voor gebruik van het toilet tijdens de activiteit maakt u gebruik van de looproute, dus via de 

uitgang, buitenom naar de ingang en verder de looproute volgen, 

• Na afloop van de activiteit loopt u via de looproute naar buiten en houdt daarbij uiteraard 1 

½ meter aftstand. 

 

De wijkruimte wordt volgens een rooster iedere 4 weken grondig gereinigd of zo vaak als nodig afhankelijk 

van het aantal activiteiten. Hier wordt een administratie van bijgehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


