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         Wijchen, 01-06-2020 

 

Beste contactpersoon, 

 

Vanaf 8 juni a.s. zal de wijkvereniging weer gedoseerd met een aantal activiteiten 

starten. Ook de activiteit waarvan jij de contactpersoon bent gaat dan weer 

beginnen.  

 

Uiteraard gelden bij ons ook de richtlijnen van het RIVM: 

* houdt 1½ meter afstand van anderen 

* was je handen regelmatig! 

* geen handen schudden 

* hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

* gebruik papieren zakdoekjes 

* blijf thuis (als je verkoudheidsklachten hebt/krijgt) 

 

Als wijkvereniging hebben wij alvorens de activiteiten te herstarten de volgende 

maatregelen getroffen: 

* tafels & stoelen staan in 1½ meter opstelling, het is dan ook NIET toegestaan   

  hiermee te gaan schuiven 

* in de zaal is er na binnenkomst via deur A een routeplanning om de zaal weer te  

  verlaten of tijdens de activiteit opnieuw te betreden, in de krea is er achter de  

  tafels voldoende ruimte om de ruimte te verlaten/betreden 

* in de krea-ruimte is er de mogelijkheid tot het wassen van de handen, in de zaal   

  staat er desinfectiemiddel voor de handen 

* op zowel de dames- als de -herentoiletgroep is 1 toilet afgesloten, zodat  

  maximaal 1 bezoeker tegelijk van het toilet gebruik kan maken 

* tijdens de activiteiten zullen onze barvrijwilligers de klinken/kranen van de toiletten  

   extra schoonmaken 

* wij schenken koffie/thee en frisdrank in papieren en plastic bekers die na afloop  

  van de activiteit door de bezoekers zelf in de prullenbak op de gang/krea  

  weggegooid moeten worden 

* bezoekers moeten zelf hun drankje bij de aangegeven plaats aan de bar afhalen,  

  suiker/melk etc. is ook daar te vinden 

* het is aan maximaal 1 persoon tegelijk toegestaan iets te bestellen aan de bar 

* er mag tijdens de activiteiten NIET getrakteerd worden op onverpakte   

  producten zoals koeken, snoep, zoutjes, worst, kaas e.d. 

* afrekenen bij voorkeur in 1 keer aan het einde van de activiteit, dit beperkt het  

  aantal contactmomenten (het is niet mogelijk te pinnen, vriendelijk verzoek om  

  bedragen zo gepast mogelijk te betalen) 

* na afloop van de activiteit wordt de ruimte geventileerd en  

  tafels/stoelen/deurklinken etc. gedesinfecteerd 

* barvrijwilligers sturen bij twijfel over gezondheid van bezoeker desbetreffende  

  persoon naar huis 



 

Daarnaast moeten onze barvrijwilligers bij binnenkomst informeren bij de bezoekers 

hoe het met de gezondheid gaat.  

In deze willen wij graag een beroep doen op jou als contactpersoon.  

Omdat voorkomen beter is dan genezen aan jullie het verzoek om de deelnemers 

aan jouw activiteit VOORAF de volgende vragen te stellen: 

 

* Had je 1 of meerdere van deze klachten de afgelopen 24 uur ? : 

   - hoesten 

   - neusverkoudheid 

   - koorts vanaf 38 graden 

   - benauwdheidsklachten 

* Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

* Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld  

  (in een lab)? 

* Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de  

  afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

* Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het  

  nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

Indien 1 (of meer) van de vragen met JA beantwoord wordt:  BLIJF THUIS !!!! 

 

Alleen op deze manier kunnen wij op een veilige manier werken en het risico op 

gezondheidsproblemen bij onze bezoekers én vrijwilligers zoveel mogelijk uitsluiten! 

 

Wij vertrouwen op een gezonde voortzetting van de activiteiten met het in 

achtnemen van bovenstaande en zien je weer graag terug bij Wijkvereniging 

Wijchen-Noord. 

 
 

Bestuur en barvrijwilligers Wijkvereniging Wijchen-Noord 


