Corona protocol t.b.v. verantwoord gebruik van Het
Damast
1. INLEIDING
Het bestuur van het Damast wil met ingang van 2 juni 2020 “heropening van het gebouw”
nadat we sinds 16 maart j.l. genoodzaakt zijn geweest tot sluiting van Het Damast t.g.v. de
corona lockdown. We kunnen een veilige heropening van Het Damast uitsluitend realiseren
indien we met elkaar afspreken dat we ons houden aan de voorschriften die gelden voor alle
huurders en bezoekers. Deze voorschriften zijn in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en
zijn in afstemming met de Gemeente Dinkelland tot stand gekomen.
2. DOEL
1.
Heldere richtlijnen voor gebruikers/bezoekers van Het Damast waar alle huurders zich
aan committeren
2.
De richtlijnen zijn van toepassing ter voorkoming van infectiegevaar en ter bescherming
van de gezondheid van alle huurders/bezoekers.
3.
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Bezoekers van Het Damast houden zich aan
de RIVM-richtlijnen.
4.
Iedere huurder/bezoeker neemt kennis van dit protocol voordat Het Damast wordt
bezocht.
5.
Iedere huurder aanvaart de in het protocol gestelde voorschriften en is persoonlijk
aansprakelijk voor de gevolgen van niet naleving van het Protocol en de RIVMrichtlijnen binnen en rondom Het Damast

3. RICHTLIJNEN:
3.1

Algemeen

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
we wassen onze handen vaak en goed
we schudden geen handen
we hoesten in onze elle boog
we zitten niet aan ons gezicht
we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.
Sectorrichtlijnen worden nageleeft
- Voor enkele sectoren zijn specifieke richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen worden
binnen Het Damast nageleefd en zijn van toepassing zoals ze van tijd tot tijd worden
bijgesteld en voor de duur die ze van kracht zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de Koornetwerk /
KNMO en de Sector Cultuureducatie en Cultuur Participatie richtlijnen opgesteld voor
de hervatting van repetities en muzieklessen. (zie onderstaande links)

https://www.lkca.nl/artikel/wat-mag-wel-en-niet-voor-cultuureducatie-en-cultuurparticipatie/
https://www.cultuurconnectie.nl/bijlagen/217/protocol-sector-cultuureducatie-en-participatie

https://koornetwerk.nl/category/corona/

HET DAMAST richtlijnen
-

-

3.2
-

-

regels voor ouder(s) / verzorger(s)
Breng uw kind(eren ) niet naar Het Damast als uw kind klachten heeft van
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
Breng uw kind(eren) niet als iemand in uw huishouden koorts heeft en/of
benauwdheidsklachten. Wanneer iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u uw
kind(eren) weer laten deelnemen aan het activiteit in Het Damast.
Breng uw kind(eren) niet naar Het Damast wanneer iemand in uw huishouden
positief getest is op het coronavirus (Covid-19).
Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan
worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Als ouder/verzorger uw kind(eren) informeren over de algemene veiligheids- en
hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding
(muziekleraar, etc.) opvolgen.
Stem met uw kind(eren) de contactgegevens af zoals een 06-nummer van een van
de ouder/verzorger.
Voorkeur gaat uit dat de kinderen zelf op de fiets naar Het Damast komen. Alleen
wanneer het echt niet anders kan mag 1 ouder het kind brengen. (Kinderen mogen
niet samen met andere ouder(s) meerijden!).
Laat uw kind(eren) alleen naar Het Damast komen wanneer er een activiteit gepland
staat voor uw kind(eren).
Direct na het activiteit halen ouder(s)/verzorger(s) de kinderen op de
afgesproken plek op de parkeerplaats van Het Damast. Zorg er voor dat dit moment
zo kort mogelijk is.

Openstelling ruimtes / gebruiksvoorwaarden Het Damast
Het Damast opent haar deuren alléén op afspraak.
Gezien de huidige situatie en onvoorzienbaarheid van de het gedrag van de
gebruikers/huurders, vragen wij hen om minimaal 24 uur van tevoren te melden of van
de (standaard) reservering gebruik gaat worden gemaakt. Dit om de stroming en het
maximaal van 30 personen in Het Damast te kunnen waarborgen.
De huurders/gebruikers van Het Damast hebben daarbij geen onbeperkte toegang en
dienen zich te conformeren aan het protocol.
Contactpersoon reserveringen (alleen per mail!): Herman Baars: info@hetdamast.nl

Zalen
Grote zaal begane grond
In de grote zaal is toegankelijk tot maximaal 20 personen (afhankelijk van de activiteit) Bij
iedere activiteit blijft de afstand van 1,5 meter de regel. Zij kunnen deze zaal via twee
deuren betreden en weer verlaten. Volg de groene pijlen voor het betreden van de grote
zaal en de rode pijlen om de zaal weer te verlaten.
Kleine zaal begane grond
In deze kleine vergader/repetitieruimte op de begane grond waar gelijktijdig 2 personen
gebruik van kunnen maken. Bij iedere activiteit is 1,5 meter afstand van elkaar de regel.
Bergruimte begane grond
Indien u als huurder gebruik maakt van de bergruimte, dan is het toegestaan deze door

maximaal 1 persoon gelijktijdig te betreden.
Eerste verdieping, einde gang de trap op
In deze vergader/repetitieruimte hebben maximaal 5 personen gelijktijdig toegang. Bij
iedere activiteit is 1,5 meter afstand van elkaar de regel.
Bergruimte eerste verdieping, einde gang de trap op
Indien u als huurder gebruik maakt van de bergruimte, dan is het toegestaan deze door
maximaal 1 persoon gelijktijdig te betreden.
Eerste verdieping, voor toilet links
In deze repetitieruimte hebben maximaal 8 personen gelijktijdig toegang. Bij iedere activiteit
is 1,5 meter afstand van elkaar de regel.
Bergruimte eerste verdieping, voor toilet links
Indien u als huurder gebruik maakt van de bergruimte, dan is het toegestaan deze door
maximaal 1 persoon om te betreden.
De bar en de keuken zijn en blijven voorlopig GESLOTEN. Deze ruimtes worden niet
gebruikt of betreden. De toiletten worden niet gebruikt tenzij hiervan in uitzonderlijke
gevallen gebruik moet worden gemaakt.

3.3 Bezoekverbod Het Damast
- Blijf thuis als u één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
- Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft en/of
benauwdheidsklachten.
- Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus
(Covid-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog
ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
3.4 Bezoek en Gedragsregels huurders/gebruikers
1. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
2. Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
3. Kom alleen op afspraak of met een (digitale) reservering (min. 24 uur
voorafgaand).
4. Bezoek thuis, voor vertrek naar Het Damast, het toilet.
5. Kom op de afgesproken tijd, maximaal 10 minuten van tevoren.
6. Ga na de cursus/repetitie meteen weer naar huis.
7. Maak geen gebruik van de kapstokken, houd je jas bij je.
8. De keuken en bar zijn gesloten en mogen niet gebruikt worden. Het toilet kan
uitsluitend in noodgevallen worden gebruikt.
9. Brengen en halen van kinderen tot de ingang van Het Damast.
10. Volg de aanwijzingen m.b.t. de looproutes en afstandsgrenzen.
11. Op Het Damast wordt (steekproefsgewijs) toezicht gehouden.
12. Volg de instructies op van de toezichthouder.

4. Hygiëne-regels

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Zowel aan de buitenzijde
als binnenin Het Damast hangen op of naast de deuren hygiëneregels van de locatie
en de ruimtes.
Desinfecteer uw handen met desinfecterende handgel (beschikbaar bij de
ingang)
Reinig oppervlakten met oppervlakte sprays en papieren doekjes
U wordt herinnerd aan de 1,5 meter afstand maatregel.
Vanwege de hygiëne zijn de keuken/bar gesloten voor gebruik. Het toilet is
buiten gebruik en zal uitsluitend in noodgevallen mogen worden gebruikt.
Binnen Het Damast zijn looppaden zijn aangeven om 1,5 meter afstand te
kunnen reguleren.
Daarnaast worden in elke ruimte hygiëne maatregelen genomen (handgel,
reinigingsspray)
Wordt minimaal één keer per dag alle ruimtes schoon gemaakt met reguliere
schoonmaakmiddelen.
5. Logistieke regels
Het gebouw is voorzien van gele pijlen en lijnen die de looprichting aangeven respectievelijk
duidelijk maken waar u toegang heeft en welke afstand moet houden.
Voor de hoofdingang van Het Damast geeft een lijn aan dat u moet stoppen voordat u naar
binnen kunt.
1. Bij aankomst bij Het Damast wordt gestopt bij de buitenmarkering voordat u naar binnen
kunt
2. Kijk of er bezoekers zijn die Het Damast willen verlaten, geef vertrekkende mensen
voorrang
3. Ga naar binnen
4. Handen worden gedesinfecteerd met de bij de ingang beschikbare desinfecterende
handgel.
5. Volg de aangegeven looproute naar de ruimte die wordt gehuurd of waar de bijeenkomst
plaatsvindt waarvoor u bent uitgenodigd
6. Controleer voor het binnengaan van de ruimte of het maximaal aantal toegestane personen
al is bereikt. Het maximaal aantal personen is naast de deur van ruimte duidelijk
aangegeven
7. Bij het opgaan van een trap wordt voorrang verleend aan de persoon die naar beneden
komt.
Geef voldoende ruimte om elkaar veilig te passeren
8. We spreken elkaar aan op elkaars gedrag het niet naleven van deze afspraken, we
accepteren feedback en passen ons gedrag aan conform de richtlijn.

6. Registratie personen
Huurders/verenigingen houden zelf een registratie bij van de personen die een bijeenkomst
hebben bijgewoond. Per bezoek wordt een lijst opgesteld van de namen van de personen,
datum en tijdstip waarop de bijeenkomst in Het Damast heeft plaatsgehad. Op deze manier
kan iedere huurder/vereniging achteraf worden nagegaan welke personen met elkaar in
contact zijn geweest zodat de quarantainemaatregelen van het RIVM kunnen worden
opgevolgd. Het bestuur van Het Damast kan de lijsten bij huurders opvragen indien de
situatie daarom vraagt. De huurders zullen de lijsten ter beschikking stellen of de relevante
informatie delen met Het Damast bestuur.

Contact:

Contactpersoon Stichting Het Damast:
Frank Swennenhuis, familie.swennenhuis@gmail.com tel. 06-55398025
Contactpersoon Corona:
Ninvé van Gastel ninvee@gmail.com / 06-16467501
Contactpersoon reserveringen (uitsluitend per e-mail):
Herman Baars, info@hetdamast.nl

Bijlage:
Voorwaarden facilitering heropening
Uitvoering en naleving van deze voorschriften vraagt van Het Damast stichtingsbestuur:
• Heldere communicatie van dat protocol, de veiligheids- en hygiënemaatregelen richting
vrijwilligers van de Stichting Het Damast, de huurders en gebruikers via:
-De website van Het Damast
-Het toesturen van het protocol naar de huurders met het verzoek deze
voorschriften met de leden te delen zodat iedereen volledig op de hoogte is.
-Het bespreken en afstemmen van de voorschriften met de “vaste” huurders
(besturen van verenigingen, instructeurs, docenten etc.)
-Het vastleggen van de aansprakelijkheid van huurders / bezoekers m.b.t. eventuele
boetes die door autoriteiten worden opgelegd vanwege het niet naleven van de
voorschriften binnen en rondom Het Damast
-Het aanplakken van het protocol en de gedragsvoorschriften bij de entree van Het
Damast aan zowel de buiten- als de binnenzijde.
-Indien de regels worden overtreden zal het stichtingsbestuur Het Damast sluiten.
o Het aanbrengen van bewegwijzering/looproutes binnen Het Damast.
o Het aanbrengen van 1,5 afstandsuitingen in en rondom Het Damast
o Hett faciliteren / ter beschikking stellen van desinfecterende handgel bij de entree.
o Het faciliteren / ter beschikking stellen van desinfecterende spray en rollen papier
om oppervlakten, stoelen en overig meubilair en gebruiksartikelen te reinigen voor
en na gebruik
o Per ruimte duidelijk aangeven hoeveel personen gelijktijdig in de ruimte aanwezig
mogen zijn.
o Steekproefsgewijs controleren op naleving van de voorschriften
o Het regelmatig schoonmaken van de ruimtes
o Regelmatig evalueren met (Hoofd) huurders over de opvolging en handhaving van
de richtlijnen.
o Afhankelijk van de bezetting en wisseling van de ruimtes, worden de ruimtes op
initiatief van Het Damast schoongemaakt.
o De gebruikers van de ruimtes kunnen zelf de veel gebruikte oppervlakken van hun
eigen ruimte voor ingebruikname schoonmaken. Dat gaat dan om bijvoorbeeld
tafelblad, deurklinken, stoelen, etc.. Dit doen zij ook na het verlaten van de ruimte.
o Er zijn voldoende schoonmaakmiddelen (bijvoorbeeld reinigings-/alcoholdoekjes)
beschikbaar in iedere ruimte.

