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ALGEMEEN 
• Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 
• Geef medewerkers/vrijwilligers een uitgebreide instructie over de manier waarop het protocol moet worden 
uitgevoerd. 
• Handhaaf de regels in en om de UVV. Bezoekers moeten de instructies van medewerkers opvolgen.  
• De toiletten en wastafels worden minimaal elk dagdeel, mits gebruikt, schoongemaakt. 
 
MEDEWERKERS 
• Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen, deel je werkbenodigdheden niet met anderen. 
• Was je handen min. 6x per dag. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek en na het schoonmaken. 
• Hoest en nies in de ellenboog en neem papieren zakdoekjes mee. 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (tot 38 C°). 
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
 
BEZOEKERS 
• Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten de UVV. 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (tot 38 C°). 
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
• Schud geen handen. 
• Volg altijd de aanwijzingen van de beheerder en medewerkers/vrijwilligers op. 
• Toiletten alleen toegang voor bezoekers UVV, maximaal één persoon tegelijk naar binnen.  
 

MAXIMUM AANTAL AANWEZIGEN 
-    Tuinzaal maximaal 30 personen (op stoel). (In verband met ventilatie altijd deuren open, ventilatie stand 3                   
of 4. Airco uit))  
‐ Zaal Vluchtelingenwerk maximaal 4 personen.. 
‐ Studeerkamer maximaal 12 personen (op stoel). (I.v.m. ventilatie altijd raam/deur open en airco uit). 
‐ Spreekkamer/kantoor er is ruimte voor 4 personen aan de grote tafel, plus werkplek voor Ahmed en 

Secretariaat, mits men gaat zitten (In verband met ventilatie altijd raam open).Totaal max. vier personen  
‐ Kantoor/Vervoerservice maximaal 3 personen aan de bureaus (In verband met ventilatie altijd raam open).   
‐ Keuken en bar 17 m2 = maximaal 2 personen tegelijk in deze ruimte. 

 
PRAKTISCHE UITVOERING 

 In de UVV hal staat een apparaat met desinfecteringsmiddelen voor de handen. 
 Voor contante betaling wordt een bord, of iets dergelijks op de bar geplaatst en deelnemers wordt verzocht 

het geld gepast hier op te leggen. Na de bijeenkomst het geld verzamelen en direct de handen wassen. De 
chauffeurs kunnen het geld in ontvangst nemen in een plastic zakje. Ook hiervoor geldt; zo mogelijk gepast 
betalen. Bij aanraken van geld direct in de auto de handen reinigen met in de auto aanwezige handgel. 

 Per activiteit deelnemerslijst bijhouden en andere bezoekers noteren op een afzonderlijke lijst, per dag. 
Voor zover nog niet bij de UVV bekend behalve naam ook telefoonnummer noteren. 
 

AANVULLINGEN 
 Aandacht voor verwarming, koeling en ventilatie. Alle vertrekken zoveel mogelijk ventileren. Ramen en 

deuren open. Voorlopig airco niet gebruiken, dus uitschakelen. De ventilatie staat normaal op stand 2 
(boven bureau Ahmed). Bij meer dan 10 bezoekers in Tuinzaal de ventilatie op stand 3 of 4 zetten. Nadere 
richtlijnen volgen na overleg met de installateur.  
 

ORGANISATIE 
Corona verantwoordelijke: 
Eind verantwoordelijke: namens het bestuur Bertus Rakhorst, Mobiel 06 531 579 39 
Dagelijks verantwoordelijke Ahmed, met ondersteuning van gastvrouwen/gastheren 
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