
Prococol Covid- 19 
                     Verenigingsruimte De Dolfijn 
Er zijn in de locatie van de verenigingsruimte de volgende voorzorgsmaatregelen genomen binnen de 

RIVM richtlijnen aanvullend met de richtlijnen voor horeca en sportkantines. 

Er zijn per verenging vaste aanspreekpunten 

Polar Bears: John van Beek 

Heiduikers: Joost Leendertz 

Peppelaars: Wim van Alff 

Reddingsbrigade Ede: Hans van Scheyen 

De Vrije Slag:  Cor van der Mooren 

Dit protocol is bindend; het niet naleven van dit protocol kan leiden tot sluiting van de Dolfijn. 

 

 

Algemene richtlijnen: 

- Bij klachten blijf je thuis 

- Houd  1 ½ meter afstand van elkaar 

- Was regelmatig je handen ( of desinfecteer je handen) 

- VOL IS VOL. Als er geen zitplaatsen meer zijn, betekent dat er geen mensen meer bij kunnen omdat      

anders de 1,5 meter afstand niet meer mogelijk is. 

 

Uitvoering 

- Bij binnenkomst staat er bij de ingang desinfectiemiddelen, evenals op de toiletten, bar, keuken en 

in het achterste deel van de ruimte. 

- Er is een looproute aan gegeven. 

Bij binnenkomst  de normale ingang. Uitgang is via de nooduitgang middels de brandtrap. 

 dus (zoveel mogelijk) eenrichtingsverkeer. 

- Bescherming boven de bar door een plastic scherm. 

- Bij binnenkomst dient elke bezoeker een strookje in te vullen met naam telefoonnummer en tijd 

van binnenkomst. Deze in de melkbus deponeren. 

 

Inrichting Dolfijn 

- Voor opening is de Dolfijn grondig schoongemaakt met desinfecterende middelen 

- Alle kranen zijn doorgespoeld . De tapinstallatie is door de Tapwacht gereinigd 

- Er zijn 45 zitplaatsen verdeeld over de twee gedeelten. Staan is niet toegestaan daar dan het aantal 

mensen niet zichtbaar is 

- Tussen de zitplaatsen is 1 ½ meter afstand, dus stoelen, tafels en krukken niet verplaatsen 

- 4 plaatsen aan de bar zijn voor het doen van de bestelling. Staat aangegeven middels een kruis op 

de grond. Er is een spatscherm opgehangen. 

- Er kan niet contant betaald worden. Bij voorkeur contactloos pinnen 

- Looprichting is aangegeven middels pijlen om de vloer 

- Maximaal 2 personen per toiletruimte. Dames en Heren apart 

- Wachtruimte voor de toiletten in aparte vakken. 

-1 urinoir is buiten gebruik 

- Hygiëne regels zijn bij de ingang en in de Dolfijn aangegeven. 

 

 



Medewerkers de Dolfijn 

Barpersoneel wordt beschermd door een spatscherm 

Ook hier is 1 ½ meter afstand. 

Er mogen maximaal 2 personen  achter de bar. Voldoende ruimte om afstand te houden. 

In de keuken ook maximaal 2 personen. 

Voor de medewerkers zijn mondkapjes aanwezig en handschoenen, indien gewenst. 

Voor het personeel geldt om samen goede afspraken te maken over de taakverdeling. 

Afhankelijk van de aard van de samenkomsten 

 

Extra hygiëne maatregelen 

Bij de ingang en op diverse plaatsen in de Dolfijn ligt naast de spuitbus voor de handen ook een pakje 

met reinigingsdoekjes. 

Deze gebruiken bij het verlaten van de Dolfijn om even de tafel af te vegen. 

Ook deurklinken kunnen zo extra worden schoongemaakt na aanraking. 

Voor de bezoekers vanuit de eigen vereniging wordt gevraagd om dit gewoon te doen. Het went best 

wel en wordt het Normmaal. 

 

 

Bij afsluiten  van de Dolfijn. 

- De opruim en schoonmaak werkzaamheden die al van kracht zijn 

- De briefjes uit de melkbus in een enveloppen stoppen en in de kluis doen. 

- Met de reinigingsdoekjes de tafels, deurklinken af nemen 

- Ook de bar met deze doekjes afnemen. 

-  De deur van de uitgang goed sluiten i.v.m het rolluik. (inbraakpreventie) 

- Afsluiten is  verder bekend bij de verenigingen. 

 

Samen kunnen we er weer een gezellig en doeltreffend doel van de Dolfijn maken. 

Attendeer teamgenoten, mede gebruikers op de  1 ½ meter afstand. 

Maar…..Zorg vooral zelf dat je de regels  goed naleeft. 


