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Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen ontmoetingscentra weer open van 1 juni voor maximaal 30 

bezoekers, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. SWOA volgt de richtlijnen zoals 

bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Dit protocol is opgesteld voor (vrijwillige) medewerkers 

die betrokken zijn bij de locaties De Weldam, De Petersborg en de Gaanderij. Doel van het protocol is 

om een voor de (vrijwillige) medewerker én deelnemer een zo veilig mogelijke situatie te creëren, die 

voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Bescherm jezelf en de ander te allen tijde zo goed als 

mogelijk en neem daarbij jouw eigen gezondheid in acht. 

We hebben besloten om de SWOA-locaties weer (beperkt) te openen 

Corona krijgen we alleen samen onder controle. Voel dan ook de ruimte om elkaar aan te spreken op 

gedrag. Mocht het niet mogelijk zijn om op onderstaande voorwaarden naar een locatie te komen,  

neem dan contact op met je leidinggevende of coördinator. 

 

Hoewel veel van de richtlijnen zoals benoemd in dit protocol voor veel mensen wellicht 

vanzelfsprekend lijken, is het van belang deze goed door te nemen. Het voorkomen van verspreiding 

van het virus zit in kleine dingen, hiervoor is dit protocol. Leg dit ook uit aan de deelnemer /bezoeker 

als er geen of weinig begrip voor is. Ontmoeting is alleen op afspraak mogelijk voor een beperkt aantal 

en indien dit protocol gevolgd wordt. Neem bij twijfel altijd contact op je leidinggevende of 

coördinator. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Op de locaties zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor alle (vrijwillige) 

medewerkers. Het gaat om: 

• Dit protocol 

• Een desinfecterende handgel 

• Pakket papieren tissues 

• Pak vochtige hygiënische doekjes 

• Een mondkapje 

• Handschoenen 

• Plastic schorten 

Deze beschermingsmiddelen zijn te verkrijgen bij je projectcoördinator of leidinggevende. 

Projectcoördinatoren Ontmoeting op locaties 

Jan Jacobs en Tamara Toonen 
 

1. Stap één – Wanneer kan ontmoeting plaatsvinden 

Ontmoeting op de locaties kan plaatsvinden door middel van aanmelden. Dit dient minimaal een dag 

van tevoren te gebeuren. 

1.1. Stel bij aanmelding de volgende vragen 

a. Heb je koorts of luchtweg- en/of verkoudheidsklachten (denk aan neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts)? 
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b. Heeft een huisgenoot/gezinslid de afgelopen 24 uur koorts (vanaf 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten gehad? 

c. Is iemand in het huishouden positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19)? Omdat je 

tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

In bovenstaande gevallen kun je niet naar een locatie. Spreek ook af dat een bezoeker contact 

opneemt als er wijzigingen zijn in zijn of haar gezondheid. 

2. Stap twee – Voorafgaand aan het bezoek 

2.2. Ontmoeting op locatie: 
a. Kom alleen op afspraak. Maak uiterlijk één werkdag van tevoren een afspraak via 

telefoonnummer 026-3272266. 

b. Ontmoeting op de locaties De Weldam, De Petersborg en De Gaanderij is mogelijk op 

werkdagen van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur. 

c. Kom op de afgesproken tijd. 

d. Volg op de locatie de bewegwijzering. 

e. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

f. Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet; vermijd het toilet op locatie. 

g. Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij 

voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen. 

 

3. Stap drie – Op de locatie zelf 

3.1 Deurbeleid  

a. Alleen bezoekers met afspraak komen binnen via de daarvoor aangewezen entree.  

b. De gastheer of-vrouw voert een checkgesprek over de gezondheid van de bezoeker 

c. Loop volgens de daarvoor aangegeven route naar de aangegeven ontmoetingsruimte en 

neem direct plaats op een van de daarvoor aangegeven stoelen.   

 

3.2 Tijdens je bezoek 

a. Volg de aanwijzingen op de locaties 

b. Hang je jas over je eigen stoel 

c. Bewaar 1,5 meter afstand en raak elkaar niet aan. 

d. Schud geen handen. 

e. Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

f. Er zijn maximaal 30 personen exclusief vrijwilliger/beroepskrachten aanwezig in de gehele 

locatie. 

g. Was indien mogelijk je handen regelmatig met water en zeep. 

h. Blijf niet langer dan de gemaakte afspraak. 
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3.3 Bij weggaan 

a. Desinfecteer en/of was je handen grondig. 
b. Was ze direct grondig bij thuiskomst. 

 

 


