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   Corona regels huurders 

  
 We zullen voorafgaand aan de activiteit naar je gezondheid vragen. 

De medewerkers/vrijwilligers van Netwerk kunnen besluiten je geen toegang te 

geven tot de activiteit en verzoeken de locatie te verlaten. 

Bij klachten  

 Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt; neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, benauwdheid of koorts en laat je 

testen. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden zware klachten; koorts (vanaf 38C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft en nog niet negatief getest is.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 

coronavirus. Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 

kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact. 

 Wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals; neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts, neem dan contact op met een medewerker van Netwerk en 

ga direct naar huis.  

 Ben je teruggekomen uit een gebied met een oranje reisadvies, blijf dan 10 dagen 

thuis in quarantaine.  

 Heb je corona gerelateerde klachten na thuiskomst van je reis? Laat je dan testen en 

blijft tot de testuitslag thuis. Is de test negatief dan hoef je met milde klachten niet 

langer thuis te blijven. 

 Is de testuitslag positief? Volg dan de richtlijnen van de GGD.  

Hygiëne  

 Houd 1,5 meter afstand van deelnemers en zorg voor 1,5 meter afstand tussen 

bezoekers. 

 Afstands- en hygiëneregels gelden ook voor het gebruik van kopieerapparaten, 

printers, etc. 

 Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen. 

 Schud geen handen. 

 Draag een mondkapje, zeker wanneer de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. 

Bijvoorbeeld achter de bar of in de keuken.  

(Het dragen van een mondkapje is echter een advies en is (nog) niet verplicht).  

 Deel je werkbenodigdheden (pennen etc.) niet met anderen. 

 Houd werkmaterialen en gereedschap schoon.  

 Nies en hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
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 Was of desinfecteer je handen frequent, volgens de instructie; voor en na het eten, 

na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na een activiteit, na het 

schoonmaken, bij binnenkomst op locatie. 

 Vermijd het aanraken van je gezicht. 

 Vermijd liften; anders maximaal 2 personen per lift. 

 

Deelnemers 

 Bezoekers/deelnemers moeten zich vooraf aanmelden, per mail/website of 

telefonisch (vraag emailadres).  

 Stuur bij de bevestiging de coronaregels van Stichting Netwerk naar de deelnemer.  

 Voer een gezondheidscheck uit bij binnenkomst van deelnemers; laat alleen 

deelnemers toe die zelf geen klachten hebben en waarbij ook huisgenoten vrij zijn 

van klachten.  

 De gezondheidscheck kan eventueel worden uitgevoerd door de bezoekers een 

registratieformulier/corona checklist te laten invullen ten behoeve van evt. bron en 

contactonderzoek.  

 Groepen/activiteiten moeten van te voren worden aangemeld bij de zakelijk leider. 

 Stem met de zakelijk leiders af hoeveel deelnemers er in een lokaal kunnen. 

 Er wordt gewerkt met tijdschema’s voor een soepele doorstroom, om te voorkomen 

dat te veel mensen op hetzelfde moment in een ruimte bevinden en zodat er 

voldoende tijd is voor schoonmaak.  

 De bar is tot 22:00 uur geopend. Bezoekers worden, afhankelijk van de drukte en 

planning (te bepalen door coördinator/zakelijk leider), in de gelegenheid gesteld een 

consumptie te nuttigen in de ontmoetingsruimte. Hierbij geldt ook de 1,5 meter 

regel.  

 Koffie drinken vindt in principe plaats in het lokaal waar de activiteit plaatsvindt. 

Hierdoor wordt onnodige verplaatsing van mensen voorkomen. Indien de ruimte en 

de drukte op de locatie het toelaat en alleen in overleg met de zakelijk 

leider/coördinator, kan ervoor worden gekozen om in de ontmoetingsruimte koffie 

te drinken.  

 Zorg dat de deelnemers de aanwijzingen en looproutes zoals aangegeven volgen. 

 Laat zoveel mogelijk met pin en contactloos betalen. 

 Spreek bezoekers aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. 

 

Algemeen 

 Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen van het personeel/ vrijwilligers van 

Stichting Netwerk op. 

 Heb je een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra alert en vermijd drukte. 

 Het ventilatiesysteem in de wijkcentra voldoet aan de ventilatie-eisen maar zorg 

daarnaast ook voor voldoende ventilatie via ramen (laat ramen zoveel mogelijk open 

tijdens activiteiten en zet deuren en ramen regelmatig tegenover elkaar open). 

 Alle overige (huis-, verhuur- etc.) regels en algemene voorwaarden blijven van 

toepassing. Je vindt deze op de locatie en op onze website. 

https://netwerkhoorn.nl/uploads/algemene-voorwaarden-activiteiten.pdf

