IJsselzand weer open, mét coronaregels!
Het is en blijft veilig in IJsselzand als iedereen zich aan de regels houdt. We doen het samen! Zo is een
bezoek aan het Huis van de Buurt veilig en leuk voor iedereen! Lees ze alsjeblieft goed door en pas ze toe.

Welkom!
We snappen dat sommige regels wat lastig zijn toe te

passen, maar het lukt als we alert zijn en elkaar scherp
houden! We nemen geen risico's. Ieders gezondheid
staat voorop, maar natuurlijk willen we ook graag dat
iedereen zich op zijn gemak voelt in IJsselzand.
Het is onwennig, maar samen kunnen we het!

Help elkaar en herinner elkaar aan de regels.

sselzand
e huis van de buurt

•

Voor iedereen zijn deze zogenaamde coronaregels
nieuw. Help elkaar herinneren. Zeg het tegen de

1,5 meter afstand (minimaal 2 armlengtes)

persoon als deze een regel vergeet toe te passen of
hem verkeerd toepast. Iemand hierover aanspreken is

• Houd afstand van elkaar (uitzondering voor mensen
in hetzelfde huishouden).

misschien onwennig en voelt onnatuurlijk, maar het
MOET! Dat spreken we met elkaar af! Samen maken
we er weer wat moois van in IJsselzand.

• Vakken, strepen en pijlen op de vloer geven de
looprichting aan.
• Wacht op elkaar in de gang, haal niet in, we
hebben geen haast.

Niemand weet hoe lang het nog duurt voordat

• Een jas en/of tas houd je bij je stoel.
• Eén voor één naar het toilet, wacht tot de ander
terug is op zijn plaats voordat jij naar de wc gaat.

bepaalde regels versoepeld worden. Heb
je suggesties hoe we IJsselzand nog beter
Corona-veilig kunnen houden? Vertel het ons, dan
kunnen we de regels aanpassen.
Deze flyer geven we aan iedereen die voet over de
drempel zet in IJsselzand. Aan bezoekers, g ebruiker;;

Hanáen wa_ssen als je binnenkomt, maar ook ...

• Voordat je met koffie en thee aan de slag gaat
• Na eik t oiletbezoek

van de ruimtes, medewerkers en vrijwilligers. Als de

• Na hoesten of niezen (binnenkant elleboog!)
•· Na het aaien van d ieren

regels veranderen, dan communiceren we dat

• Na het aanraken van spullen die door iemand

duidelijk naar iedereen.

anders zijn aangeraakt
• Voordat je de schone vaat in de kast zet

Wij hopen dat iedereen weer met plezier naar

• Na het schoonmaken

IJsselzand komt en we elkaar weer regelmatig kunnen
zien.

Per activiteit die we opstarten kijken we of dit kan. Ook

Hartelijke groeten,

wordt er gekeken of de activiteit kan plaatsvinden terwijl er
elders in het gebouw ook al een activiteit gaande is. lrit &
Kees hebben hier het laatste woord in.

Kees Kramer
06 - 200 97 242, e-mail kk@welwonen .nu

Voiwassen- en jeugdactiviteiten houden we gescheiden
• Ma t/m do 15.30 - 17 .30 is het Tienerhonk open en

lrit Hage
06 - 303 47 160, e-mail ih@welwonen.nu

gebruiken ze hun eigen ingang en wc's en komen
niet in het deel van de volwassenen. De volwassenen zoeken de Tieners in het Tienerhonk niet op.
• Jeugdbelangen gebruikt altijd de zij-ingang voor
zowel de vrijwilligers als bezoekers. uitgezonderd
de sleutelhouder die de van b innenuit de deur
opend voor iedereen.
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Begeleiders van activiteit ontvangen bezoekers bij ingang
• Controleer of bezoekers Corona-symptomen
hebben en vraag door als je twijfelt.
• Bezoekers met symptomen van verkoudheid,
keelpijn of hoesten moeten het pand weer
verlaten.
l4ctiviteiten die voorlopig niet doorgaan
• Géén activiteiten waar jeugd en volwassenen
samenkomen, zoals het kinderknutselen.
• Géén contact-activiteiten, zoals dansen of
doorgeven van spullen.
Schoonmaken, ontsmetten
Na afloop van elke activiteit wordt er schoongemaakt.
Er staan schoonmaakmiddelen in de keuken. Zet
s.v.p. alles na gebruik terug op dezelfde plek.
• wc's, en kranen van wasbak
• aanrecht, kranen en keukendeurtjes
• lichtknopjes

• Koffiekopjes e.d . blijven tot na afloop van de
activiteit op de tafel staan.
• Gooi gebruikte doekjes, handoeken en theedoeken
na afloop van de activiteit in de wasmand .
Maximaal aantal bezoekers tegelijk per activiteit.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen,
past er slechts een beperkt aantal mensen in een
ruimte. Als in de praktijk blijkt dat er meer mensen bij
kunnen, dan breiden we misschien uit.
• Maximaal 10 personen in de kleine zaal, excl. 1
vrijwilliger en/of medewerker Welwonen.
• Maximaal 20 personen in de grote zaal, excl. 1
vrijwilliger en/of medewerker Welwonen.
• Vooraf aanmelden voor een activiteit is nodig om
te voorkomen dat we iemand aan de deur moeten
teleurstellen.

,,. De tafels en st oelen st aan én blijven in een vaste
opstelling geen extra stoelen er bij zetten.
~ Blijf mveel mogelij k op je eigen plaats zitten.

• tafels en stoelen
• deuren en deurkrukken
• alles wat door iemand is aangeraakt

" laat je stoel staan in het aangewezen vak tenzij
anders is, afgesproken met lrit of Kees.

Gebruik van de keuken en opruimen

Tijdens een activit eit

• Alleen de begeleiders van een activiteit mogen in
de keuken komen.
• Na afloop mag maximaal één persoon extra blijven
om te helpen, maar niet in de keuken. Tenzij de
begeleiding uit één persoon bestaat.
• De koffie en thee wordt door 1 persoon
ingeschonken, die doet ook de suiker, melk en
lepel erbij.

• Laat de deuren openstaan.
• Schuif niet met tafels. De opstelling is vast, tenzij
anders afgesproken met Kees of lrit.
• Stoelen staan op een vaste plek.
• Blijf zoveel mogelijk op je stoel zitten, ga niet aan
de wandel.
• Vooraf ingeschonken koffie of t hee (incl. suiker en
melk) haal je zelf op. Eén persoon tegelijk loopt
naar het koffiebuffet.
Je blijft thuis als...
• je corona-achtige klachten hebt, zoals verkoudheid,
hoesten of keelpijn .
• één of meerdere leden van je gezin of
gemeenschappelijk huishouden koorts heeft
Mensen met Corona-achtige klachten moeten naar huis.
Pas nadat je 5 dagen koorts- en symptoomvrij bent mag je
weer naar IJsselzand komen .

........................... .. ............................ .. ......................... .... ..... .. .. .......
19 augustus 2020

_:.~

V

wel
\NO li

rl

