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Inleiding  
Volgens richtlijnen van de Rijksoverheid konden buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 
5 juni. De openstelling is voor maximaal 30 bezoekers per ruimte mits de ruimte dat toelaat, 
uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald 
door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding 
van het virus tegen te gaan. Wij zijn per 5 juni weer gedeeltelijk open gegaan. In dit protocol leggen 
we vast hoe we dit veilig kunnen doen. 
    

We zijn weer (beperkt) open als wijk- en dienstencentra, De Ontmoeting en de 
Kledingbank    
Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie binnen onze gemeente. We willen op een 
verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven om deel te nemen aan 
activiteiten, hulp te bieden waar dat nodig is en er voor elkaar te zijn.   
We willen graag ontmoetingen tot stand brengen in kleine groepjes mensen (niet meer dan 30 
personen, afhankelijk van de activiteit en de ruimte).       
Binnen sporten is weer toegestaan.  
 

Toegang tot het gebouw en route 

Van u als bezoeker wordt verwacht dat u zich aan de aangegeven looproutes houdt.   
Bij het betreden van een Woej-locatie wordt van u verwacht dat u uw handen reinigt met handgel en 
dat u zich aanmeldt bij binnenkomst. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, als u de 1,5 
meter afstand kunt aanhouden.  
Voor De Ontmoeting en alle andere activiteiten waarbij een familielid / verzorger een deelnemer 
brengt en haalt, geldt dat zij buiten bij de ingang wachten.    
Buiten de locaties verwachten wij dat iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn houdt 
en rekening houdt met voorbijgangers buiten het gebouw.  
 
Te allen tijde geldt:  

1. Houd 1,5 meter afstand, ook als u gevaccineerd bent.  
2. Het dragen van een mondkapje is  niet verplicht, als u de 1,5 meter afstand kunt aanhouden. 
3. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) en laat u testen.  
4. Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
5. Schud geen handen.  
6. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers/ vrijwilligers op.  
7. 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).   
8. Aanmelden bij binnenkomst is verplicht.   
9. Was na toiletgebruik altijd uw handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur 

papier handdoekjes voor het afdrogen van uw handen.  
 


