
We willen activiteiten in ons pand voor iedereen leuk en veilig maken.  

Daarom gaan we als volgt te werk: 

• We stellen bezoekers bij binnenkomst enkele vragen voor de Corona check  
• We wijzen bezoekers bij binnenkomst op het desinfecteren van de handen bij de desinfectie-zuil en we  

leggen de opgehangen picto’s en regels uit. 
• We volgen de looproutes. 

• Medewerkers en vrijwilligers kunnen het personeelstoilet gebruiken, deelnemers niet.  
• Bezoekers hangen jas en/of tas aan hun eigen stoel en niet aan de kapstok. 

• De keuken/bar is éénrichtingsverkeer. We gaan erin vanuit de hal en eruit via de grote zaal. 
• Maximaal 2 personen tegelijk in de keuken om afstand te kunnen houden. 

• Geen bezoekers in de keuken tijdens activiteiten. 
• In de keuken werken we bij het bereiden en verdelen van eten/drinken met handschoenen en een 

mondkapje. 
• We begeleiden deelnemers (1 tegelijk) richting toilet en letten op het dragen van een mondkapje en 

handen wassen na afloop. 

• Deurklinken, kranen en wc-brillen worden in elk geval enkele keren per dag door medewerkers  
gereinigd met desinfecterende spray.   

• Niemand wacht in de hal om opgehaald te worden, maar op eigen zitplaats in de zaal. 

• We gebruiken andere uitgangen dan normaal (de nooduitgangen vanuit de zalen, zie de pijlen  
op de vloer) en we laten bezoekers dus niet via de ingang vertrekken. 

• We nemen de tafels en het aanrecht/barblad na een activiteit af met desinfectie-spray en papieren 
handdoekjes (met handschoenen aan).  

 

Nieuwe afspraken: 

• Alle Baan activiteiten sluiten uiterlijk om 22.00 uur. 
• Het dragen van mondkapjes is verplicht. Deze zijn aanwezig bij de Baan om gebruik van te maken.  

• Bezoekers dragen een mondkapje in ons gebouw, totdat zij in de activiteitenruimte zijn en een zit-
plaats hebben gevonden met een afstand van 1,5 meter van elkaar.  

• Ook dragen mensen een mondkapje als ze de activiteitenruimte weer verlaten, bijvoorbeeld naar het 
toilet, de gang of richting uitgang. 

• Onze bar blijft helaas gesloten. 
• Tijdens sportactiviteiten mogen er geen mensen als publiek blijven kijken. 

• Tijdens eetactiviteiten niet meer dan 4 mensen per tafelblok. 

• We proberen te ontmoedigen dat bezoekers meezingen als er muziek wordt gedraaid. Er is toch geble-
ken dat bij veel koren, ondanks voorzorgsmaatregelen, weer besmettingen optreden. 
 

 

 


