
   
 

Algemene regels voor bezoekers van Lokaal-O in het Poorthuis (coronaprotocol)  

Laten we onszelf en anderen goed blijven beschermen! 

 

• Heb je klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid of koorts, of heeft een van je 

huisgenoten dit soort klachten: blijf dan thuis om anderen te beschermen.  

Later ben je echt weer heel erg welkom, maar nu even niet. 

 

• Direct na het binnenkomen aub je handen desinfecteren (en dat spul mag je aan het 

eind van je bezoek natuurlijk ook gebruiken). 

 

• Houd de hele tijd 1,5 meter afstand van elkaar. Dat is de beste maatregel. Lastig 

natuurlijk, maar blijven opletten! 

 

• Was tussendoor vaak en goed je handen (beste is met water en zeep).  

• Nies of hoest, als dat moet, in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

 

• Enkele ruimtes in het Poorthuis hebben maar één in- en uitgang, soms erg smal, 

waardoor het lastig is om goed afstand te houden.  

TIP: Ga daar een voor een in en uit, waarbij mensen die de ruimte verlaten, voorrang 

hebben boven inkomend verkeer.  

 

• Laten we in overleg met elkaar looproutes instellen en voorlopig vastleggen met 

behangerstape. Bekijk samen wat handig is. 

 

• Er kan in elke toiletruimte slechts een persoon. Houd zelf in de gaten of een toilet 

beschikbaar is en bewaar hierbij strak de 1,5 meter afstand.  

Na gebruik je handen wassen bij het fonteintje! 

 

• Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één kleine tafel zitten op 1,5 meter 

afstand (dit geldt natuurlijk niet voor mensen uit hetzelfde huishouden). 

 

• Vrijwilligers die in de keuken / achter de bar bezig zijn, wassen elk half uur de handen 

en maken dan meteen het sanitair en de knoppen van het koffieapparaat schoon.  

 

• De knoppen van het koffieapparaat sowieso schoonmaken aan het eind van de dag 

en dan alle thee/handdoeken wisselen. 

 

1 augustus 2020 


