
                                                                                                                                   

Aanvullend protocol voor alle medewerkers, vrijwilligers, gebruikers en huurders van alle Woej 

locaties.  

 

Versie: 30-10-2020 

Naar aanleiding van de persconferentie op 13 oktober heeft Woej haar protocol op een aantal 
punten aangepast. De maatregelen in het protocol hebben altijd als doel om onze medewerkers, 
vrijwilligers, gebruikers, huurders en hun bezoekers veilig te houden en de richtlijnen van het RIVM 
en de Rijksoverheid in acht te nemen. Het protocol is opgesteld door het managementteam 
van Woej.  
 
Wijzigingen ingaande 15 oktober:  
Dit aanvullende protocol is geldig vanaf 15 oktober tot en met 11 november 2020 of totdat er vanuit 
de Rijksoverheid andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is wordt bekeken of het 
huidige protocol nog voldoet of dat er een aanpassing nodig is. Wijzigingen zijn voorbehouden. 
 
Wijk- en dienstencentra:  

 Op alle locaties van Woej; Wijkcentra, de Kledingbank, Vervoer en de Ontmoeting, geldt de 
verplichting tot het dragen van een mondkapje. Deze kan af op het moment dat u zit of 
aan sport/ activiteit deelneemt. Woej mag iedereen weigeren die zich hier niet aan houdt. 

 De horeca is gesloten; er is geen mogelijkheid tot het kopen van eten en drinken.  

 Alleen medewerkers, vrijwilligers en docenten kunnen tijdens werktijd een kop koffie/thee 
aan de bar krijgen. 

 Openingsdagen en tijden zijn maandag tot en vrijdag van 9:00- 17:00 uur. In de avond en 
inde weekenden zijn onze locaties gesloten. 

 Nieuwe verzoeken voor gebruik en of verhuur van een ruimte binnen Woej zullen tot 12 
november niet gehonoreerd worden.  

 Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dienen zich bij binnenkomst te registreren. 

 Woej bepaalt a.d.h.v. de op het moment geldende richtlijnen en de wijze waarop deze 
worden opgevolgd of én op welke wijze een activiteit doorgaat. 

  
De Ontmoeting:  

De dagactiviteit voor licht dementerende ouderen blijft ongewijzigd.  

 

Vervoer:  

Busvervoer naar dagbesteding blijft ongewijzigd.  

Particulier vervoer: verzoeken voor medische afspraken hebben voorrang op sociaal en recreatieve 

afspraken zoals een kapper.  

 

Kledingbank: 

De Kledingbank blijft open. U bent welkom wanneer u een afspraak heeft.  

 

 

 



Ten alle tijden geldt: 

1. Houd 1,5 meter afstand. 

2. Heeft u een afspraak op een Woej locatie, dan is het dragen van een mondkapje verplicht.  

3. Kom alleen naar een afspraak of activiteit.   

4. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 

5. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

6. Schud geen handen. 

7. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers/ vrijwilligers op. 

8. Bij het betreden en verlaten van een locatie moet u gebruik maken van de aanwezige 

handgel. Waar mogelijk wast u uw handen (minimaal 20 seconden).   

9. Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet; vermijd het toilet op locatie. Was altijd 

uw handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor 

het afdrogen van je handen. 

10. Wanneer u of een van uw huisgenoten positief is getest op corona/Covid-19 dient u 

Woej hierover te informeren. 

 
De richtlijnen en instructies van de beheerders en manager zijn leidend en kunnen als de situatie 
hierom vraagt afwijken. We verwachten dat iedereen deze instructies opvolgt. Zo niet dan worden 
er passende maatregelen genomen. Wij gaan ervan uit dat iedereen er begrip voor heeft dat wij 
willen zorgen dat iedereen zich veilig in onze wijk- en dienstencentra kan bevinden en zich aan deze 
richtlijnen houdt.  
 

Vervolgstappen:  
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten en zullen waar nodig onze 
protocollen hierop aanpassen.  
 

  


