
 

 

 

 

 

 

 

Van:                                     Bestuur MFA de Schans 

Voor:                                   Gebruikers 

Datum:                                 24 mei 2020 

Inleiding 

 

 

Met de uitbraak van Corona is er voor het MFA een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om een plan 

 van aanpak en scenario´s voor de dichtbije toekomst, maar ook voor de langere tijd, omdat niet 

 duidelijk is wanneer de gewone dingen weer kunnen. Dit protocol richt zich op de eerstkomende 

 periode als de gemeenschapshuizen weer open mogen gaan, al dan niet onder specifieke 

voorwaarden. 

 

De richtlijnen zoals het bestuur van MFA de Schans heeft opgesteld worden door de vaste 

( en tijdelijke ) gebruikers getekend voor gezien en akkoord. 

 Zij zijn medeverantwoordelijk voor een veilig gebouw. 

 

 

1 Algemene RIVM-richtlijn   Veiligheidsrisico’s 

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor 

gemeenschapshuizen en buurthuizen. 

• Tussen personeel en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1.5 meter afstand te houden. 

• Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Het MFA meldt zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.* 

 



2 Fysiek contact 

Het MFA draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het 

RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. De hygiëne maatregelen hangen bij de ingang en op 

verschillende  

plaatsen in het MFA. 

De benodigde hygiënemiddelen staan in of bij iedere ruimte, denk hierbij aan: 

• Desinfecterende hand-gel 

• Zeeppompje 

• Papieren handdoekjes 

• Oppervlaktesprays.  

De beheersters houden toezicht op de  uitvoering van deze hygiëne maatregelen. 

Als er activiteiten zijn zonder beheerster, wijst de gebruiksorganisatie zelf een 

coronaverantwoordelijke aan. 

  

 

3 Looproutes 

Het MFA hanteert looproutes,  zoveel mogelijk met éénrichtingsverkeer. 

Kinderen die een activiteit in het MFA volgen worden na afloop door één ouder/verzorger 

opgehaald. 

Ouders mogen in de foyer wachten op hun kind als zij de 1,5m in acht nemen. 

 

4 Pauzemomenten 

Tijdens de pauzemomenten wordt altijd de 1,5m afstand in acht genomen. 

Pauzes worden gescheiden gehouden, of in de ruimte van de activiteit. 

Ook daar wordt aan de 1,5m richtlijn gehouden. 

 

5 Horeca momenten 

In de foyer waar horeca-mogelijkheid is wordt altijd de 1,5m in acht genomen.  

Betalingen worden zoveel mogelijk met pin gedaan. 

 

6 Thuisblijfregels 

MFA de Schans past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat  

Je thuisblijft met de volgende klachten: 



• Verkoudheid 

• Niezen 

• Hoesten 

• Keelpijn 

• Moeilijk ademen 

• Koorts 

 

7 Kapstokken en jassen 

Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker. 

De kapstokken worden niet gebruikt. 

 

8 Hygiëneregeling gebruiksmiddelen 

Gebruiksmaterialen en werkplek dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet 

 te worden. Dit gebeurt door de gebruikers van verschillende ruimte. 

Gebruikers worden erop gewezen dat ze regelmatig hun handen wassen. 

 

9 Schoonmaak 

Drie keer in de week schoonmaak publieke ruimte. 

Objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers worden een aantal keren per 

dag schoongemaakt. 

Denk hierbij aan deurknoppen en andere contactoppervlakten. 

 

10 Toiletruimtes 

Er kan in elke toiletruimte slecht 1 persoon. Door de gebruiker moet in de gaten gehouden worden in 

hoeverre toiletten beschikbaar zijn en bewaken hierbij strak de 1,5m afstand. 

 

11 In en rond het gebouw 

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zoveel mogelijk  

afstand tussen de gebruikers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling  

in de ruimtes. 

Activiteiten waarin de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde  

ruimtes kunnen geen doorgang vinden, of in een gewijzigde vorm. 

 



12 Buitenruimtes 

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. 

 

13 Lift 

In de lift is plek voor één persoon per keer. 

 

14 trap 

De trap is te smal voor tweerichting verkeer. Het is duidelijk te zien of er mensen via de trap naar 

boven of beneden gaan. 

Mensen kunnen zelf met elkaar afstemmen wie naar boven gaat of naar beneden gaat. 

 

15 Hoofdingang 

De ingang is niet breed. Personen kunnen één voor één naar binnen. De vloer heeft routepijlen. 

De foyer is voldoende breed om overal 1,5m afstand te kunnen bewaren. 

 

 

 

 


