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PROTOCOL OPENSTELLING DEN DURPSHERD VANAF 
04-06-2020.  
Inleiding: 

➢ Onderstaand protocol geldt voor gebruikers en bezoekers van Den Durpsherd. 
➢ Voorwaarde openstelling Den Durpsherd is dat deze voldoet aan onderstaande 

richtlijnen. 
➢ Als er (wettelijke) veranderingen zijn, zullen deze per direct worden 

gecommuniceerd. Dit is een dynamisch document dat ten alle tijden kan worden 
aangepast. 

Voor de organisatie: 

➢ Aan de buitenkant van het gebouw en op elke deur van elke zaal hangen de 
richtlijnen. Deze richtlijnen staan ook op het digitale scherm bij de entree. 

➢ Het maximum aantal bezoekers per zaal is op dit moment 30 personen. Er zal worden 
uitgegaan van ongeveer 10 m2. per persoon. Er is een digitaal overzicht per zaal 
beschikbaar wat er kan en is toegestaan. 

➢ We zorgen ervoor dat per persoon 1,5 meter afstand kan worden gehouden. De 
ruimtes zullen hiervoor op die manier worden ingedeeld. 

➢ Indien mogelijk eenrichtingsverkeer met aparte in- en uitgang. 
➢ Er zal dagelijks een corona-verantwoordelijke worden aangesteld. 
➢ Medewerkers krijgen een instructie over de manier waarop het protocol in de 

vestiging moet worden uitgevoerd. 
➢ Handhaving van de regels in- en buiten het gebouw. 
➢ Op ongewenst gedrag zullen bezoekers worden aangesproken. 
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Voor gebruikers en bezoekers: 

➢ Desinfecteer bij binnenkomst je handen bij de zuil met daarop desinfecterende gel. 
➢ Houd 1,5 meter afstand. Zowel binnen de vestiging als buiten de vestiging 

(rookruimte). 
➢ Schud geen handen. 
➢ Was na het toiletbezoek grondig je handen. 
➢ Blijf thuis bij verkoudheid en/of verhoging. Zo ook wanneer iemand in huis deze 

klachten heeft. Den Durpsherd kan gasten weigeren bij vermoedens van 
verkoudheid- en/of griepklachten. 

➢ Kom alleen als je een doel hebt. Ga niet zomaar wat “rondhangen”. 
➢ Volg de richtlijnen van Den Durpsherd en het RIVM op, deze zijn bij entree van het 

gebouw en elke afzonderlijke ruimte aangegeven. 
➢ Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op, er is geen ruimte voor discussie.  
➢ De begane grond en 1e verdieping worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden. Per 

ruimte worden de mensen apart van drankjes voorzien. 
➢ De pauze van vergaderingen worden in ruimte zelf gehouden, mits anders is 

afgesproken. Wensen worden afzonderlijk bepaald, alles gaat op basis van 
reservering. 

➢ Desinfecteer je handen bij toegang tot de 1e verdieping aan de zuil met daarop 
desinfecterende gel. 

➢ Volg de bewegwijzering op de grond door middel van pijlen. Neem de kortste route 
naar het toilet en ga weer z.s.m. terug naar vergaderzaal. 

➢ Vraag het personeel om raad bij onduidelijkheden. 
➢ Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit 

meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. 
➢ Aan de bar in de foyer mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding 

die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.  
➢ Op het terras en in de foyer mag je alleen zitten, niet staan. 
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Maximaal aantal bezoekers per ruimte: 

➢ Voor het theater zal 70% van de zaalcapaciteit worden geblokkeerd. Dit zou voor de 
theaterzaal komen op 98 personen. (per 1 juli, tot die tijd max. 30 personen) 
De volgende aantallen per vergaderzaal zijn acceptabel volgens de richtlijnen. 
- Muziekzaal: 39 personen. 
- Recreatiezaal: 40 personen. 
- Zaal 1: 16 personen, carréopstelling 10 personen 
- Zaal 3: 14 personen, vaste opstelling 
- Zaal 5: 24 personen, carréopstelling 11 personen 
- Zaal 6 en 7: 11 personen, carréopstelling 8 personen 
- Zaal 8: 22 personen, carréopstelling 16 personen 
- Zaal 10: 7 personen, carréopstelling 7 personen 
- De foyer zal zodanig worden ingericht dat voldoende afstand is tussen de 

verschillende zitjes/stoelen. Er mag alleen worden plaatsgenomen op een stoel of 
barkruk. Aan de bar zal via belijning worden aangegeven hoeveel personen aan 
de bar mogen zitten en waar kan worden afgerekend.  
Afhankelijk van de nieuwe regels van het RIVM kunnen aantallen worden 
gewijzigd. 

 

 

 

 

 


