
Protocol beperkte opening 
 
Van:   SCC  De Helftheuvel 
Voor:   Gebruikers 
Datum:  20 mei 2020 
 

Met de uitbraak van Corona is er voor SCC De Helftheuvel een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om een 
plan van aanpak en scenario’s voor de korte maar ook voor de langere termijn, omdat niet duidelijk is 
wanneer de gewone dingen weer kunnen. Dit protocol richt zich op de eerstkomende periode als de 
wijkgebouwen weer open mogen gaan, al dan niet onder specifieke voorwaarden. 

De richtlijnen die het bestuur van SCC De Helftheuvel heeft opgesteld, zijn gebaseerd op de richtlijnen van 
het RIVM, aangepast voor de welzijnssetting. Ze worden door alle (vaste en tijdelijke) gebruikers getekend 
voor gezien en akkoord. Zij zijn medeverantwoordelijk voor een veilig wijkgebouw. 

1 Algemene RIVM-
richtlijnen 
veiligheidsrisico’s 

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

• Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter     afstand te 
houden 

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

• SCC De Helftheuvel meldt zich bij de GGD indien we meer dan 1 
ziektegeval (corona) hebben onder ons personeel. 

2 Fysiek contact • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en  

goed, ten minste 20 sec. 
• Er worden geen handen geschud. 
• Hoesten/niezen in de elleboog. 
• Niet aan je gezicht zitten. 

3 Hygiëne-maatregelen • SCC De Helftheuvel draagt er zorg voor dat de algemene 
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. 
Denk hierbij aan de hierboven genoemde contactmaatregelen 

• De hygiënemaatregelen worden bij de ingang getoond op een rolbanner. 
• Bij binnenkomst worden bezoekers gevraagd hun handen te 

desinfecteren.  
• Verder zijn in ons centrum voldoende zeeppompjes, hand-gel, papieren 

handdoekjes en oppervlaktesprays aanwezig. 
• De beheerder en het personeel worden verantwoordelijk gesteld voor de 

uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Als er activiteiten zijn zonder 
beheerder, wijst de gebruikersorganisatie zelf een 
coronaverantwoordelijke aan. 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

• SCC de Helftheuvel draagt er zorg voor dat de algemene    
hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. 

• Personeelsleden dragen handschoenen als persoonlijk 
beschermingsmiddel. 

4 Hygiëne-regeling 
gebruiksmiddelen 

• Gebruiksmaterialen, speelmaterialen, devices en werkplekken worden bij 
gebruik door verschillende mensen met regelmaat ontsmet. Datzelfde 
geldt ook voor materialen die met regelmaat door verschillende 
begeleiders worden gebruikt. Dat gebeurt door de gebruikers van de 
verschillende ruimten. 



• Contactpunten worden ieder uur schoongemaakt nadat er bezoekers zijn 
geweest: denk hierbij aan pinapparaat, deurknoppen en andere 
contactoppervlakten. 

• Bezoekers  zetten hun gebruikt serviesgoed op de aangewezen 
serveerwagen. 

5 Schoonmaak • Dagelijks intensieve schoonmaak door het personeel. 
• Objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers, zoals 

prullenbakken en balie- oppervlakte worden 5 keer per dag 
schoongemaakt. Gezamenlijke voorwerpen (gereedschap e.d.) worden 
niet uitgewisseld. 

6 Toiletruimtes • Er worden per toiletruimte (m.u.v. de invalidetoilet) maximaal twee 
personen  toegelaten. Als de toiletten bezet zijn wachten bezoekers in de 
tegenover de toiletten gelegen ruimte, met een onderlinge afstand van 
1,5 meter. 

• Urinoirs zijn buiten gebruik gesteld 

7 In en rond het 
gebouw 

• De beschikbare ruimte in het gebouw is zodanig ingericht dat gebruikers 
voldoende afstand kunnen bewaren.  

• In een gereserveerde ruimte dienen tijdens de beoogde activiteiten de 
RIVM-richtlijnen nageleefd kunnen worden. Als dat niet mogelijk is, 
kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden. Er wordt dan gekeken of 
dat eventueel wel mogelijk is in gewijzigde vorm of in een andere ruimte. 

8  Buitenruimtes • De hoofdingang wordt uitsluitend gebruikt als ingang. De toegangsdeur 
aan de achterzijde is uitsluitend te gebruiken als uitgang.  

• Wachtende bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand. 

9 Looproutes • Bij de bar is een looproute uitgezet.  
• De overige looproutes zijn  breed genoeg om elkaar te passeren.  

10 Horeca  • Bij de bar wordt aangegeven waar de drankjes besteld kunnen worden. 
De drankjes worden door het personeel op de bar geplaatst aan de zijde 
van het pinapparaat.  

• Bestellingen in de foyer dienen afgehaald te worden aan de bar. 
• Bestellingen in de zalen worden op een serveerwagen bij de deur gezet. 

11 Wegstuurbeleid Aan gebruikers wordt bij binnenkomst gevraagd of zij corona-gerelateerde 
klachten hebben. Zo ja dan wordt hen verzocht het pand te verlaten. 
Gebruikers die later alsnog klachten vertonen worden verzocht te vertrekken.  

12  Thuisblijven SCC De Helftheuvel past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat 
betekent dat wij personeel en gasten vragen thuis te blijven bij de volgende 
klachten: 
• Verkoudheid.  
• Niezen. 
• Hoesten. 
• Keelpijn. 
• Moeilijk ademen. 
• Koorts. 
Mensen met deze klachten mogen pas weer naar buiten als ze 24 uur geen 
klachten meer hebben. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het 
huishouden van betrokkene thuis. 

13 Kapstokken en jassen Jassen worden in de zalen opgehangen op de stoel van de gebruiker. De 
aanwezige kapstokken mogen niet gebruikt worden. 

 



 
 


