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Coronaprotocol voor het gebruik van de wijkcentra 

Apeldoorn, zijnde onder het beheer van Accres 

Apeldoorn BV. 

 
De coronaepidemie zorgt ervoor dat iedereen nieuwe regels in acht dient te nemen als het gaat om het 

afstand houden tot elkaar en gebruik van gebouwen zoals onze wijkaccommodaties. Huurders en 

gebruikers van de door Accres verhuurde gebouwen dienen zich aan deze regelingen te houden. Deze 

regelingen op basis van de richtlijnen van de Rijkoverheid en het RIVM zien er op dit moment als volgt 

uit: 

 
1. Maatregelen om verspreiding te voorkomen: 

- Was vaak je handen; 

- Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog; 

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg; 

- Schud geen handen; 

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen; 

 
2. Ben je ziek? 

- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging van 38 graden Celsius of hoger. 

- Heeft een huisgenoot ook last van koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis.  

 
3. Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?  

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te 

blijven. 

 
4. Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte 

 Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven, dit geldt ook tijdens de 

pauzes die buiten onze locaties worden gehouden. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders 

heen. 

 
5. Aanvullende regels voor het gebruik van onze wijkaccommodaties: 

A. Gasten die symptomen van een Coronabesmetting hebben, hebben geen toegang tot de 

accommodaties. Huurder dient er voor in te staan dat de gasten die aan zijn/haar activiteit 

deelnemen, geen Coronaverschijnselen hebben. Dit kan gecheckt worden aan de hand van de 

toegevoegde ‘vragenlijst checkgesprek’. 

B. Gasten die gedurende de dag van corona gerelateerde klachten ontwikkelen, maken dit direct 

kenbaar. De gast dient in dat geval direct naar huis te vertrekken. 

C. De ruimte die u huurt heeft een beperking t.a.v. het maximaal toegestane gebruikers in de 

ruimte. Deze beperking wordt bepaald door de richtlijn van 1,5m afstand tot elkaar. Hierbij 

wordt rekening gehouden met looppaden, tafels e.d. 

D. In de accommodaties zijn slechts beperkt desinfectiemiddelen aanwezig voor algemeen 

gebruik.  

a. De gasten die gebruik maken van de accommodatie en het door u gehuurde, dienen 

zelf, vooraf, bij het bezoek aan de accommodatie, de noodzakelijke hygiënische 

maatregelen in acht te hebben genomen.  

b. In de accommodaties zijn beperkt desinfectiemiddelen aanwezig voor algemeen 

gebruik. Het beheer van de activiteit draagt zorg voor reiniging vóór en ná uw 

activiteit. U wordt geacht zelf zorg te dragen  voor  desinfecterende voorzieningen 

tijdens uw activiteit. 
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E. U heeft zaal/ruimte …………….  gehuurd en in die ruimte zijn maximaal …………………… 

bezoekers toegestaan met de opstelling van tafels en stoelen/alleen stoelen.  U wordt geacht 

dit maximum in acht te nemen.  

F. Pauze dient u in overleg met de beheerder af te stemmen. Dit om te voorkomen dat er te veel 

mensen tegelijkertijd in de centrale ontmoetingsruimte komen.  

G. Indien noodzakelijk kunt u consumpties die u bij het beheer afneemt, in de door u gehuurde 

ruimte nuttigen. Er zijn maximaal 3 afhalers tegelijk toegestaan in onze horecaruimte. 

Consumpties worden zoveel mogelijk met pin voldaan of worden op de rekening gezet (na 

akkoord van huurder). 

H. Er wordt geen losse verkoop gedaan van consumpties. Deze worden in 1 bestelling afgerekend 

of na goedkeuring op de factuur van de huurder gezet. 

I. Afgenomen koffie/thee (geldt voor de Stolp en Dok Zuid) voorziening gebeurt uitsluitend in de 

zaal middels kannen en kan, op afroep, bij de beheerder bijbesteld worden. Deze zal, na de 

bestelling, op de tafel geplaatst worden buiten de zaal. De beheerder klopt op de deur en u 

kunt de kannen pakken. 

J. Wij verzoeken iedereen na afloop het gebruikte kopje weer terug te plaatsen op het dienblad. 

K. Toiletgebruik is mogelijk. Echter er kan niet meer dan één persoon tegelijkertijd gebruik 

maken van het toilet. De andere toiletvoorzieningen binnen het toiletcompartiment zijn 

gesloten.  

a. Bij gebruik van het toilet dient u het ‘vrij/bezet’- label dat op de toegangsdeur van de 

ruimte hangt, te gebruiken. Op die manier weten andere gebruikers dat het toilet in 

gebruik is. Na gebruik draait u het zo terug dat het duidelijk is dat de toiletten weer 

beschikbaar zijn. 

L. In onze accommodaties wordt geen gebruik gemaakt van de kapstokken. De jassen worden 

over de stoelen van de gasten gelegd.  

M. In de gevallen waarin deze richtlijnen en regels niet voorzien, dient u de aanwijzingen van de 

beheerders op te volgen.  

N. Dit advies is gebaseerd op de informatie die we van u hebben gekregen over de situatie en de 

oplossing die u daarbij zoekt. Het is mogelijk dat er op een later moment nieuwe inzichten of 

nieuwe omstandigheden zijn waardoor ons advies niet meer passend is bij de situatie. 

O. We moeten helaas bovenstaande voorbehouden maken omdat de kennis waarop u en wij ons 

baseren, van dag tot dag kan veranderen. Dit zal er toe leiden dat dit document met regelmaat 

zal worden geüpdatet. De meest recente versie is ten alle tijden bij onze beheerder op te 

vragen. 

P. U stelt als huurder uw deelnemers van deze richtlijnen en regels op de hoogte.  

 

6. Ventilatie 

Al onze accommodaties worden geventileerd volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing 

zijn op het gebouw en de gebruiksfunctie. We voldoen aan de richtlijnen die het RIVM stelt aan de 

ventilatie in (publieke)ruimtes. Onze ventilatiesystemen zijn geschikt voor de activiteiten die bedoeld 

zijn voor desbetreffende accommodatie (bijvoorbeeld binnensporten of zwemmen). 

Voor onze accommodaties is het vooralsnog niet nodig af te wijken van huidige eisen voor ventilatie 

(luchtverversing) in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. We houden de 

ontwikkelingen in de gaten. 

Lees meer over ventilatie en COVID-19 (klik) 

 

 

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
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Bijlage: Vragenlijst checkgesprek 

 

 


