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Binnen Stichting Hart van Oudkarspel (SHvO) willen we veilig de activiteiten kunnen aanbieden vanwege 
de Corona perikelen. Daarvoor hebben we een protocol opgesteld.   
Het protocol en de samenvatting is te vinden op de website van SHvO. 
Hieronder een samenvatting van dit protocol. 
 

1. RIVM richtlijnen, overheidsregels, Gemeentelijke regels en verordeningen van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden gevolgd. 

2. Beheerders zijn aangesteld als coronaverantwoordelijken eventueel aangevuld na afstemming 
met personen uit het ontvangstteam. 

3. Alle bezoek (volwassenen) vindt plaats op afspraak. Voor terrasbezoek geldt dat dit ter plaatse 
kan worden afgesproken. 

4. Alle bezoekers wordt een plaats met een stoel toegewezen. Dit wordt dan een persoonlijke 
plaats waar de bezoeker ook dient te verblijven. Onnodig lopen door het gebouw is niet 
wenselijk. Staande gesprekken zijn niet toegestaan. 
Let op: Dit geldt niet voor leden van het ontvangstteam, die aan het werk zijn. 

5. Bij het maken van de afspraak wordt een gezondheidscheck uitgevoerd. Bij groepen wordt dit 
door de aanvrager gecoördineerd. 

6. Per ruimte geldt een maximaal aantal bezoekers; kijk hiervoor naar de plattegronden. 
7. In het gebouw zijn geen vaste looproutes aangegeven, alleen bij het toilet geldt een aangepast 

regime. Bij grotere activiteiten kan wel een maatwerkplan worden uitgewerkt waarbij ook 
looproutes worden aangegeven. 

8. Consumpties worden afgegeven in de gereserveerde zalen en verder verdeeld door de 
bezoekers. 

9. Lunches worden wel verzorgd maar ‘eenvoudig’ (broodje ham, broodje kaas en krentenbol + 
pakje drinken) en in de vorm van een lunchpakketje uitgedeeld.  
Buffetvorm wordt niet aangeboden. Bij grotere groepen kan afgesproken worden om 
wandellunchpakketjes aan te bieden. 

10. Bij koren geldt een maximum van 25 leden en dient de ruimte tijdens de pauze gelucht te 
worden door alle ramen en deuren open te zetten. Tijdens het oefenen van het koor zijn de 
ramen gesloten i.v.m. het voorkomen van geluidsoverlast. 

11. Bij toilet gebruik dienen de bezoekers vooraf hun handen te reinigen en een stopbordje om te 
draaien. Ook na gebruik worden handen gereinigd. 

12. Achter de bar bevinden zich maximaal 2 personen, die beiden in een eigen zone werkzaam zijn. 
In en uitgaand verkeer wordt onderling afgestemd. Ook in de keuken zijn maximaal 2 personen 
gelijktijdig werkzaam. 

13. Na afloop van een activiteit of gebruik van een tafelopstelling wordt deze gereinigd door het 
ontvangstteam en/of aanwezige beheerder. Schoonmaakmiddelen zijn hiervoor aanwezig.  

14. Het protocol en de samenvatting zijn aanwezig in de map achter de bar. 
15. In het Regthuis geld een maximum aantal aanwezigen afgestemd op de activiteit. 

Museumbezoekers worden ontvangen in de trouwzaal en in groepjes van maximaal 6 bezoekers 
tegelijk rondgeleid. 
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