Coronabeleid MFC de Noordsuythoeve
Als je een ruimte in MFC de Noordsuythoeve gebruikt of huurt tijdens de
Corona periode dan zijn er een aantal dingen waar je rekening mee dient te
houden.
Dat begint met de basisregels die gelden voor alles en iedereen en overal, deze zijn
te vinden her en der in ons gebouw en onderaan dit document.
Verder hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk de sfeer en gezelligheid te
behouden en ons toch te houden aan de maatregelen. We moeten het samen doen
en we rekenen dan ook op jullie volledige medewerking!!
Als beheer hebben wij het recht om bij het niet opvolgen van de regels de toegang
tot het dorpshuis te ontzeggen en de eventuele onkosten te verhalen.

Wat betekent dit voor de verschillende ruimtes van het gebouw?

het horecagedeelte
 Het is niet mogelijk gebruik te maken van de bar als hang/zit/staplaats, ook
zijn er een gering aantal zitplaatsen beschikbaar in de foyer.
Wil je na het sporten toch graag nazitten, bespreek met ons de
mogelijkheden!
 Iedereen die gebruik maakt van onze horeca gedeelte vragen wij
contactgegevens in te vullen zodat er bij een bronnen en contactonderzoek
snel gehandeld kan worden
Dat betekent dus dat als je na het sporten, na een activiteit of bijeenkomst
nog wat bij ons komt drinken je op dat moment onder onze horeca valt en wij
je zullen vragen om je medewerking.
 We stellen je wat vragen over je gezondheid m.b.t. klachten die te maken
hebben met het Coronavirus
 De tafels en stoelen zijn zodanig opgesteld dat 1,5 meter gehanteerd word,
het is dus niet toegestaan stoelen bij te zetten of de stoelen en tafels te
verplaatsen
 Wij schenken alleen in het dorpshuisgedeelte. Eten en drinken mag niet mee
naar buiten genomen worden.
 Pinnen heeft de voorkeur
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Gebruik van de zalen
 Er moet een controle gesprek plaatsvinden bij binnenkomst m.b.t. de
gezondheid van de aanwezigen en ook moeten de contactgegevens van alle
aanwezigen genoteerd worden.
Advies: Houd een aanwezigheidslijst bij zodat er bij een bronnen en
contactonderzoek snel duidelijk is wie er op dat moment aanwezig is.
Deze verantwoording ligt bij jullie als de organisatie!
Maak er simpelweg een gewoonte van om bij aanvang bij de ingang te gaan
zitten en meteen de gezondheidscheck te doen en de aanwezigheid aan te
vinken.
 In verband met het indelen van de zaal qua tafels en stoelen werken wij met
opgave van aantal personen zodat we maatwerk kunnen leveren qua
zaalinrichting.
 De tafels en stoelen zijn zodanig opgesteld dat 1,5 meter gehanteerd word,
het is dus niet toegestaan stoelen bij te zetten of de stoelen en tafels te
verplaatsen
 De koffie en thee zetten wij vooraf klaar op de tafels, gericht op het aantal
personen dat is doorgegeven
 Als er nog graag een drankje genuttigd word na de bijeenkomst dan kan dat in
dezelfde zaal als waar de bijeenkomst heeft plaats gevonden. Dit omdat onze
hal en de ruimte rondom de bar te beperkt is om 1,5 meter afstand te kunnen
hanteren
 Het is niet mogelijk gebruik te maken van de bar als zit/hang/staplaats, ook
zijn er een gering aantal zitplaatsen beschikbaar in de foyer. Dit omdat de
ruimte van onze foyer en de ruimte rondom de bar zeer beperkt is waardoor
1,5 meter afstand houden amper haalbaar is
 Wij schenken alleen in het dorpshuisgedeelte. Eten en drinken mag niet mee
naar buiten genomen worden.
 Zorg voor een betaling per pin of factuur
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De basisregels
 Ben je in een gebied geweest die als oranje of rode zone bekend staat?
Dan moeten we je helaas vragen het gebouw te verlaten en mag je de
eerste 2 weken na je thuiskomst het gebouw niet betreden
 Desinfecteer bij binnenkomst en regelmatig tussendoor je handen!
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van de neus en gooi deze
daarna weg
 Schud geen handen
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius
 Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Blijf ook dan thuis
 De tafels en stoelen zijn zodanig opgesteld dat 1,5 meter gehanteerd
word, het is dus niet toegestaan stoelen bij te zetten of de stoelen en
tafels te verplaatsen
Als beheer hebben wij het recht om bij het niet opvolgen van de regels de
toegang tot het dorpshuis te ontzeggen en de eventuele onkosten te
verhalen.

Wij gaan uit van jullie medewerking en danken jullie hiervoor hartelijk!
Het beheerteam!

