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1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis 

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open 

vanaf 1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. 

Ons buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.  
 

1.1 Regels waar we ons aan houden voor uw en onze gezondheid  
Algemene regels 

Neemt u even de tijd om deze te lezen!  
 
1. We volgen de aanbevelingen van het RIVM op;  

2. Blijf thuis als u verkouden, griepklachten of koorts heeft. 

3. Wij groeten u maar geven geen handen;  

4. We vragen bij binnen komst naar uw gezondheid 

5.   Wij kunnen u weigeren als u zich niet aan de regels houdt. 

6.   Handen wassen of desinfecteer uw handen voor binnen komst in de corridor  

8.   Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen;  

9.   Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. 

      Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw ellenboog;  

10.  Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;  

11. U kunt alleen komen op afspraak. 

 

 

1.2 Binnenkomst, 

U komt alleen als u een afspraak heeft. 

Wacht buiten bij de zwarte deur open knop of op 1.5 meter op het plein. 
Scootmobiel mogen niet naar binnen. 

Als de corridor leeg is kunt u naar binnen. 

Desinfecteer uw handen en ga de hal binnen. 

Volg de pijlen op de vloer naar de aanmeldtafel waar de 1e verantwoordelijke zit. 

Uw naam wordt gecontroleerd en er wordt gevraagd naar uw gezondheid. 

Uw jas mag u niet aan de kapstok hangen maar hangt u over uw eigen stoel. 

Vervolg uw weg naar de desbetreffende zaal. 

 

 

 

 

             

mailto:buurthuis@denieuwejutter.nl
http://www.denieuwejutter.nl/


1.3 In de Zaal, 

U houdt 1.5 meter afstand. 

U volgt de instructies op van de 1e verantwoordelijke. 

U gaat zitten op de voor u aangewezen stoel. 

U volgt de looproutes. 

Drankjes worden alleen door 1e verantwoordelijke besteld en opgehaald. 

 

1.3 Bij het weg gaan, 
U gaat één voor één weg met 1.5 meter afstand. 

U loopt rechtsreeks naar de deur. 

 

Toilet bezoek, liever niet! 

Gebruik het toilet alleen als het echt niet anders kan. 

Er is slechts één toilet in gebruik. (Het invalide toilet) 

Bij gebruik van het toilet dient u eerst uw handen te wassen met water en zeep. 

Draai de kraan dicht met een handdoekje. 

Maak het toilet schoon voor eigen hygiëne.  

Gebruik hiervoor de spuitflacon en wc-papier en gooi deze in het toilet. 

Na gebruik van het toilet sluit u de deksel voor u doortrekt. Dit om aerosolen in de lucht te 

vermijden. 

Was uw handen met water en zeep en droog deze af. 

Reinig doortrekknop, kraan, Lichtknop en deurklink met het doekje. 

Gooi het doekje, na het sluiten van de deur in naastgelegen prullenbak. 

 

We wensen u een prettig verblijf ondanks deze regels en hopen op uw begrip. 
 

 

Namens Bestuur, beheergroep en barvrijwilligers. 

Stichting De Nieuwe Jutter. 


