KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

AFDELING TIEL

Protocol
met betrekking tot Coronavirus
De inhoud van onderstaand protocol is gebaseerd op:
Protocol Sector Cultuureducatie en- participatie
Regels Rijksoverheid
Richtlijnen RIVM

Inleiding
Onderstaand protocol is opgesteld door het bestuur van KTSM aangepast aan activiteiten
EHBO Tiel en onderschreven door bestuur EHBO vereniging Tiel met het doel om
verantwoord gebruik te kunnen maken van het verenigingsgebouw met betrekking tot het
beperken van risico’s op besmetting met het coronavirus.
Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond
verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.
Activiteiten in het verenigingsgebouw aan de Burg. Cambier van Nootenlaan 5, 4001 DP te
Tiel vinden uitsluitend plaats onder begeleiding van een docent, of bestuurslid.
Veiligheid van alle betrokkenen staat te allen tijde voorop.
Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle betrokkenen.
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Alle betrokkenen houden zich aan de RIVM
richtlijnen.
Dit protocol is een aanvulling op de huisregels in het verenigingsgebouw.
Ook de huisregels dienen te worden gevolgd.

1. Algemene regels
Algemene hygiëne regels
Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden
op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
· Houd altijd ten minste 1.5 meter afstand
· Schud geen handen
· Was de handen regelmatig met zeep of gebruik hand alcohol
· Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
· Gebruik papieren zakdoekjes
Blijf thuis in de volgende gevallen: (Als je zelf één van de volgende klachten hebt )
· Neusverkoudheid
· Loopneus
· Niezen / Keelpijn / Lichte Hoest
· Verhoging of koorts

Als iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidklachten heeft blijf je na afmelding ook
thuis.
Indien blijkt dat je besmet bent met het Coronavirus en je bent in het gebouw geweest, meld
dit dan direct bij een bestuurslid.

2. Veiligheids- en hygiëne maatregelen in en rondom het verenigingsgebouw
Het maximale toegestane aantal aanwezigen in het gebouw is vastgesteld op 30 personen,
inclusief bestuur en/of instructeur.
Dit is gebaseerd op de 1.5 meter regel tussen personen,
(uitgegaan wordt gemeten van het “hart” van de stoel).
GRAAG DE STOELEN LATEN STAAN ZOALS ZE STONDEN OF ZET ZE EXACT
TERUG ALS ZE ECHT IN DE WEG STAAN!
-Was je handen thuis zowel voor de bijeenkomst als na de bijeenkomst.
-Blijf buiten bij het gebouw wachten op instructies van de protocolverantwoordelijke.
(Ook hier wordt de anderhalve meter regel aangehouden)
-Fietsen parkeren in het fietsenhok naast het gebouw (niet bij de vooringang).
-Het bestuur/docent zal niet bij elke binnenkomst de gezondheidstoestand navragen, wij gaan
er vanuit dat de leden en leerlingen zelf hun verantwoordelijkheid hierin nemen.
-Deuren worden geopend door protocolverantwoordelijke en blijven openstaan tijdens
aankomst en vertrek zodat deze minder aangeraakt hoeven te worden.
-De binnendeur tussen hal en zaal blijft altijd open staan.
-Bij binnenkomst van het verenigingsgebouw pas je handhygiëne toe met desinfecterende
handgel welke staat opgesteld bij de ingang van het gebouw.
· Binnenkomst via de voordeur.
· Vertrek via de baruitgang en nooduitgang aan de “spiegelwand” zijde (afhankelijk van je
positie in het pand).
Op de vloer staat een stippellijn die aangeeft aan welke zijde je het pand verlaat.
· Volg de aangegeven looproutes in het gebouw. (Dit zijn gemarkeerde pijlen op de vloer)
· De barruimte is niet toegankelijk.
· Alleen actieve leden zijn aanwezig. Eventueel brengen/halen vindt buiten het gebouw plaats.
· De kapstok wordt niet gebruikt. De jas wordt aan de eigen stoel gehangen.
· De bar is gesloten, dus neem indien gewenst eigen drinken mee.
-Eet niet tijdens de oefenavonden.
· Verlaat na afloop van les direct de oefenruimte. (na schoonmaken van je stoel)
· Deel je lesmateriaal niet met anderen.
· Leden uit hetzelfde gezin zijn uitgezonderd van de 1,5-meter regel. Echter wordt
hier in de stoelindeling geen rekening mee gehouden.
-Lesmateriaal dat wordt klaargezet voor de oefenavond wordt uitsluitend met handschoenen
klaargezet.
· Stoelen worden na afloop van iedere activiteit gereinigd door diegene die gebruik maakt /
heeft gemaakt van de stoel. Doekjes die gebruikt kunnen worden liggen klaar. Dit doekje gooi
je thuis weg.
-Gebruik van toiletten wordt zoveel mogelijk beperkt, voor noodgevallen is het toilet beneden
(invalidentoilet) open gesteld.
Voor docenten, bestuursleden die langer in het gebouw verblijven is gebruik van het toilet
toegestaan.
· Het invalidentoilet wordt doorgespoeld met gesloten deksel.
· Na toiletgebruik worden het toilet en de deurklink door de gebruiker zelf gereinigd met
gebruik van schoonmaakdoekjes die aanwezig zijn in het toilet.

De protocolverantwoordelijke zorgt voor opvolging van dit protocol en kan jou erop
aanspreken als je je niet aan de regels houdt.
Dit is wellicht niet altijd leuk, maar het is noodzakelijk om zo snel mogelijk weer naar een
nieuwe normale situatie terug te kunnen.
We rekenen op je begrip en gezonde verstand.

Maatregelen rondom schoonmaak verenigingsgebouw
Voor en na elke bijeenkomst wordt het gebouw extra geventileerd door de deuren van
hoofdingang en uitgang barruimte en nooduitgang aan spiegelwand te openen gedurende
minimaal 15 minuten.
Na elke bijeenkomst vindt er extra desinfectie van deurklinken plaats door de
protocolverantwoordelijke.
Pauzes zijn tot nader bericht niet toegestaan.
Daarbij gelden de volgende aanvullende maatregelen:
Voor elke oefenavond wordt door een protocolverantwoordelijke de oefenruimte
klaargezet en gecontroleerd.

3.Regels voor leden
· Je gaat alleen naar de afgesproken lesavond (en je bevindt je in het verenigingsgebouw) als
je kunt voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Bij twijfel blijf je thuis!
· Word je gebracht door een begeleider, dan brengt deze jou en/of haalt jou op zonder het
verenigingsgebouw te betreden. Als begeleider blijf je dus buiten het verenigingsgebouw.
· Bij binnenkomst in het gebouw pas je handhygiëne toe met desinfecterende gel.
· Je zorgt er altijd voor dat je minstens 1,5 meter afstand houdt van andere aanwezigen in het
verenigingsgebouw.
· Neem zelf drinken mee indien gewenst
· Je mag alleen in noodgevallen gebruik maken van het toilet of de bar.
· Je verlaat direct het verenigingsgebouw na de les/instructie/repetitie.
· Je volgt instructies op zoals (schriftelijk) aangegeven in het verenigingsgebouw.
· Je volgt instructies op die docent of bestuurslid jou geeft in het kader van uitvoering en
naleving van dit Corona protocol. Hij/zij is protocolverantwoordelijke.

4.Regels voor instructeur/docent
· Je geeft alleen les/instructie (en je bevindt je in het verenigingsgebouw) als je kunt voldoen
aan de RIVM-richtlijnen. Bij twijfel blijf je thuis!
· Bij binnenkomst pas je handhygiëne toe met desinfecterende handgel.
· Je bent tijdens de aanwezigheid in het verenigingsgebouw de protocol-verantwoordelijke.
Dat wil zeggen dat je de leden/leerlingen aanspreekt als zij zich niet aan het protocol
houden.
· Je zorgt er altijd voor dat je minstens 1,5 meter afstand houdt van andere aanwezigen in het
verenigingsgebouw.
· Je geeft les/instructie met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en andere bepalingen in
dit Corona-protocol.
· Je reinigt gebruikte tafels, stoelen en lessenaars na gebruik.
· Gebruik van het invaliden toilet is toegestaan.
· Je volgt instructies op zoals (schriftelijk) aangegeven in het verenigingsgebouw.
· Je volgt (aanvullende) instructies op afkomstig van het bestuur.

Wij realiseren ons dat bovenstaande regels best “streng” kunnen overkomen.
Echter is dit wetgeving waar we mee te maken hebben en noodzakelijk is om
Corona zo spoedig mogelijk te laten verdwijnen.

Nogmaals dank voor je medewerking!

