MFC De Driuwpôlle

Beste huurders, gebruikers, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers van het MFC De Driuwpôlle
Vanaf half maart tot 1 juni 2020 was het MFC op slot, dicht voor iedereen. Vanaf 1 juni mag het weer
een beetje open.
Vaste gebruikers, als sportverenigingen, cultuurclubs, individuele bezoekers, maar ook onze eigen
vrijwilligers stonden voor een dichte deur. Om besmetting met het Coronavirus te beperken moest
het personeel vooral van huisuit werken.
Hierin komt nu gelukkig wat verandering. Met ingang van 1 juni mag het zalencentrum van het MFC
weer open voor groepen tot 30 personen per ruimte of zaal. De sporthal blijft helaas nog dicht.
De toegang is wel aan regels gebonden. Deze staan in een zg. protocol, waaraan iedere vrijwilliger of
bezoeker zich moet houden.
In het protocol staat onder meer welke routes je moet lopen door het MFC en welke in- en uitgangen
van zalen je moet gebruiken. Er zijn pijlen en kaartjes opgehangen om die looproutes duidelijk te
maken.
Iedere bezoeker moet bij binnenkomst eerst een paar vragen over zijn of haar gezondheid
beantwoorden, zijn of haar handen wassen of ontsmetten, mag geen handen schudden en moet
anderhalve meter afstand houden van een ander. Het toiletgebruik is aan strenge regels gebonden,
aangaande wassen en ontsmetten en van de handen en het aantal personen dat zich in één
toiletblok mag bevinden.
Voor het gemak zijn de leefregels op verschillende plaatsten in het dorpshuis opgehangen. Ook kun
je op verschillende plekken je handen ontsmetten.
De regelgeving is er niet voor niets. Het Coronavirus is er nog steeds, de dreiging van besmetting dus
ook! We moeten heel voorzichtig omgaan met onze eigen gezondheid en die van een ander.
Als er wijziging komt in het protocol, melden we dat direct.
Woudsend, 1 juni 2020
Het bestuur van het MFC De Driuwpôlle

Bezoekers wordt vooraf gevraagd of ze een risico zijn. Een
bezoeker met ziekteverschijnselen, wordt altijd verzocht naar huis
te gaan

Was vaker je handen
Nies in je elleboog

Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen.

Schud geen handen

In iedere ruimte staat desinfecterende handgel en liggen papieren
doekjes.
Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien, dragen
handschoenen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn
niet nodig.



Gebruik papieren zakdoekjes
Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

Blijf thuis bij klachten als hoesten, keelpijn, verkoudheid
en/of koorts onder de 38⁰ C.
Bij koorts boven 38 ⁰ C of bij benauwdheid moet het
hele huishouden thuisblijven.

