De Boerderij gaat weer gedeeltelijk open, maar de deur blijft gesloten!
Protocol heropening met ingang van 2 juni 2020 :
-

-

De Boerderij is weer open, met uitzondering de volgende activiteiten:
o Koren en zanggroepen
o Yoga en Tai ji groepen (vallen formeel onder sport en mag niet binnen)
o Dans groepen (vallen formeel onder sport en mag niet binnen)
o De Bar en keuken blijven gesloten
De Boerderij zal de toegang regelen via de activiteiten begeleiders

Algemene regels
-

-

-

Houd U aan de landelijke regels zoals die zijn opgesteld door het RIVM: blijf thuis, als u
verkouden bent of griep heeft. Houd 1,5 m afstand. Hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog en schud geen handen.
Blijf thuis wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten
of verhoging of koorts.
Handen ontsmetten in de corridor.
Was uw handen vóór vertrek en bij thuiskomst.
o Was voor dat je naar de Boerderij gaat thuis je handen met water en zeep, minimaal
20 seconden.
o Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de Boerderij.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor activiteit aan bij de Boerderij en ga direct na de
activiteit naar huis.
Ga voordat je naar de Boerderij vertrekt thuis naar het toilet, want de toiletten op de
boerderij zijn in principe gesloten
Na afloop van de activiteit maakt de activiteitenleider/ docent alles wat aangeraakt is,
schoon met een sopje. Indien voorhanden met een ontsmettingsmiddel.
De Boerderij zorgt ervoor dat de RIVM instructies en het eigen protocol duidelijk in en bij het
gebouw worden opgehangen.
Sport activiteiten vinden buiten plaats op de jeu de boules baan. Uiteraard ook in
achtneming van de bestaande RIVM richtlijnen.
Activiteitenbegeleiders halen/brengen de groepen nabij de fietsenstalling en dragen er zorg
voor groepen elkaar in de boerderij niet passeren of inhalen
Wegbrengers en halers worden verzocht niet verder dan de fietsenstalling mee te gaan en
daar ook de hunnen weer op te halen.
Ieder individu zorgt voor zijn of haar eigen drankjes. (b.v. je eigen flesje water)

Voor specifieke regels zie de volgende bladen

Groepsgroottes in de ruimte van de Boerderij:
Ruimte
Deel
Tuinkamer
Opkamer
Zonnekamer
Klei atelier
Schilder zolder
Muziek paleis
Loods
Hal
Toiletten
Totaal Boerderij

# toegestane personen
15
4
8
8
8
8
2
20
4
1 persoon alleen in noodgeval
Max 30 personen

Activiteiten begeleiders/ Docenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteitenbegeleiders halen/brengen de groepen nabij de fietsenstalling en dragen er zorg
voor groepen elkaar in de boerderij niet passeren of inhalen
Binnenkomst één voor één, de laatste van de groep haalt het blokje van de deur
De Activiteiten begeleiders/ Docenten houden een logboek bij van wie op hun activiteit is
geweest
De Activiteiten begeleiders/ Docenten moet voor de eerste activiteit na 1 juni de deelnemers
bevragen op hun gezondheid
Handen wassen vóór bezoek
Handen ontsmetten in de corridor.
Ook in de gangen en op de trappen 1 ½ m. afstand houden, dus elkaar niet passeren
In de ruimtes zoveel stoelen als er mensen in mogen
Alleen activiteiten die niet groter zijn dan het maximum aantal dat is toegestaan in de ruimte
die gebruikt wordt hebben toegang.

Noot voor de beheerders:
•
•
•
•
•
•

Op de deuren van de ruimtes plakkaat hangen met het maximaal toegestane aantal
personen
Groepen goed instrueren voordat ze weer beginnen (Trudy/Yvonne)
Geen stoffen handdoeken maar papieren handdoeken
In alle ruimtes staat een sprayfles met schoonmaakmiddel. Activiteitenleiders/docenten
maken, als de deelnemers weg zijn, alles schoon wat aangeraakt is
Als er in een ruimte geen mogelijkheid is handen te wassen, dan is er hand-gel aanwezig
Geen materialen uitwisselen

Max # mensen in de boerderij na herindeling groepen
Dag #
# middag # avond
morgen
maandag 11
30
30
dinsdag 25
30
30
woensdag 30
30
30
donderdag 30
30
18
vrijdag 30
30
20
zaterdag 8/30
6
0
zondag 30
25
16

