
 

 

 

 

Coronaplan Cultuurhuus Braakhekke  
  

Protocol om in het kader van de anderhalve meter economie activiteiten 
weer te kunnen beginnen.  

  

1. Alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne nemen wij in acht en maken we zichtbaar op 

relevante plaatsen zoals: in- en uitgangen, Infopunt, zalen en toiletten.  

  

De maatregelen zijn:  

➢ Was steeds je handen als je een mogelijke besmettingsbron hebt aan geraakt.  

➢ Nies in je elleboog.  

➢ Gebruik papieren zakdoekjes of de tissuerollen en gooi deze weg na gebruik. 

➢ Schud geen handen en vermijd elk lichamelijk contact 

➢ Houd 1½ meter afstand van elkaar  

➢ Volg de looproute door het gebouw ( aangegeven m.b.v oranje pijlen) 

➢ Blijf thuis bij verkoudheid, koorts 

  

Het Cultuurhuus heeft op diverse plekken handgel, handschoenen, tissues en 

afvalbakken geplaatst.  

Maximaal één persoon in de toiletruimte. ( Sommige zijn afgesloten zodat de 1,5 meter 

gegarandeerd is) 

  

De deurklinken zijn voorzien van elleboogsteunen. 

  

2. De INFO-punt balie en de bar zijn zodanig aangepast zodat er 1½ meter afstand tussen de 

medewerker en de bezoeker is. 

  

3. Bij voorkeur accepteren wij alleen pinbetalingen. ( Als men alleen contant heeft, dan dit 

gepast en in apart bakje neerleggen, laten we 24 uur staan. We zijn nog in overweging om 

toch met munten te gaan werken en die telkens te reinigen in de vaatwasser)  

 

4. Wij scheppen voorwaarden dat bezoekers en medewerkers 1½ afstand houden. Wij 

berekenen hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimtes mogen zijn. 

Gebruikers/huurders zijn verantwoordelijk voor de handhaving. 

 

Bijv. Heeren van Dorthzaal per  1 juni 30 personen en per 1 juli 80 personen 

( bij 1 ½ meter max 100) 

Zuidloozaal en Loozaal max. 16 

Oude Molenzaal  max. 10 

Apenhuizenzaal max. 4 

 



 

 

  

5. De aanwezige medewerker, vrijwilliger van het Cultuurhuus zal voortdurend aandacht voor 

het gedrag van bezoekers en leveranciers hebben en indien ze hierop aanspreken.  

Vragen naar klachten, hoesten, etc. wordt in principe door de organiserende partij gedaan, 

maar bij constatering of twijfel zullen wij dit ook doen. 

Als wij iemand horen hoesten of niezen, kan er discreet aan die persoon gevraagd worden of 

het i.v.m. mogelijk besmettingsgevaar verstandiger is om het Cultuurhuus te verlaten. 

 

6. De gebruiker, huurder van de zaal zal zelf een registratie, aanmelding van de deelnemers 

verzorgen. Zij zullen dit ook zelf controleren bij het betreden van de zaal. Indien wij 

signaleren dat men zich niet aan deze afspraken houdt, spreken wij de gebruiker/huurder 

hierop aan. Bij het niet opvolgen van onze aanwijzingen zullen wij verzoeken het Cultuurhuus 

te verlaten. 

 

7. Indien er geen strikte handhaving van dit protocol (zie ook het vorige punt) is dan kunnen 

medewerkers, bezoekers wegsturen die zich hieraan niet willen conformeren.  

Uiteindelijk zijn bestuur en medewerkers/vrijwilligers verantwoordelijk voor het naleven van 

dit protocol. Indien wij signaleren dat men zich niet aan deze afspraken houdt, spreken wij 

de gebruiker/huurder hierop aan. Bij het niet opvolgen van onze aanwijzingen zullen wij 

verzoeken het Cultuurhuus te verlaten. 

 

 

 

 

Dit protocol zal telkens aangepast worden aan de hand van de nieuwe maatregelen. 
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