KALENBERGER GEMEENSCHAPSHUIS
Protocol voor gebruik KGH in coronatijd dd. 27 augustus 2020

1. We gaan weer open.
Het bestuur van het KGH en de beheerder (Henk Slijkhuis) hebben besloten het KGH te
openen voor de vaste gebruikers, met ingang van 1 september 2020.
Het KGH volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
Daarnaast zijn in dit protocol een aantal maatregelen vastgelegd die bijdragen aan een
verantwoord gebruik. Het belangrijkst is dat we er met elkaar voor zorgen dat het KGH veilig
gebruikt kan worden. Het protocol is geldig tot nader order.
2. Algemene spelregels conform het RIVM en de Rijksoverheid.
Op diverse plaatsen in het KGH zijn posters opgehangen met de algemene spelregels.
De belangrijkste: blijf thuis als je klachten hebt (koorts, verkoudheid, kortademigheid), houdt
altijd 1,5 meter afstand van elkaar, was je handen regelmatig, schud geen handen, nies en
hoest in je elleboog.
3. Het KGH reserveren.
Zoals gebruikelijk dient u het KGH te reserveren bij Gerda Jongschaap (Kalenbergerpad 8,
tel. 477713). Daarna dient u -voor elke activiteit- aan Henk Slijkhuis (Kalenbergerpad 18, tel.
477451) door te geven hoeveel personen er komen en wat u gaat doen, zodat Henk tafels en
stoelen en indien van toepassing de televisie, op de juiste manier kan klaar zetten.
4. Gebruik van het KGH.
Activiteiten vinden plaats in de zaal of op zolder (biljarten en darts). U blijft zoveel mogelijk
(zitten) in de gereserveerde ruimte. U betreedt alleen de gereserveerde ruimte, de gang en
de toiletten. Dus u komt niet in de keuken en ook niet achter de bar bijvoorbeeld. Dit is in
verband met de hygiëneregels en de schoonmaak.
Er mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn.
De consumpties worden verstrekt door de beheerder, dus geen zelfbediening. U kunt met
Henk Slijkhuis afspreken hoe u dit wilt regelen, bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip.
Buiten de gereserveerde activiteiten mag u het KGH niet betreden, ook niet om te kopiëren of
iets op te zoeken. Reden hiervoor is onder meer dat na elk gebruik het KGH schoongemaakt
moet worden.
Er liggen registratieformulieren bij de entree; wij verzoeken u dringend deze in te vullen; uw
naam, de datum en de reden van uw bezoek aan het KGH. De ingevulde formulieren gaan in
een afgesloten doos en worden na ca. 2 weken vernietigd. Mocht er sprake zijn van een
coronabesmetting, dan worden de gegevens gebruikt om te achterhalen wie in aanraking is
geweest met de betreffende persoon.
5. Verantwoordelijkheid.
We gaan er van uit dat iedere bezoeker zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, maar om de
communicatie met de beheerder en het bestuur van het KGH helder te houden is het bestuur
van de betreffende vereniging of club verantwoordelijk voor de naleving van zowel de
algemene spelregels als dit protocol.
6. Diversen.
Bij binnenkomen en verlaten van het KGH uw handen desinfecteren.
Na elk gebruik wordt het KGH schoongemaakt en gedesinfecteerd (door de beheerder).
Let u op desinfectie van uw eigen spullen (dobbelstenen, dartpijlen, muziekstandaards, e.d.)?

