
CORONA-PROTOCOL BERENKUIL: ACTIVITEITEN EN VOORSTELLINGEN 

De veiligheid van medewerkers, gebruikers en bezoekers (lees: alle aanwezigen in het pand) staat te 
allen tijde voorop. De focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. 
De Berenkuil ziet erop toe dat iedereen die aanwezig is in het pand handelt volgens dit protocol. 
De regels worden duidelijk gecommuniceerd op locatie en zijn te vinden op de website van de 
Berenkuil. 

Iedere aanwezige is verplicht zich te houden aan de RIVM-richtlijnen: 
• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar
• Was je handen vaak en goed
• Schud geen handen
• Hoest in je ellenboog
• Blijf thuis als je, of iemand uit je huishouden, klachten hebt
Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (tot 38 C°), of als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten. Blijf ook thuis als iemand binnen je gezin de afgelopen 2 weken positief
getest is op corona.

LOCATIE 
• In alle zalen is desinfecterende handgel en oppervlaktespray aanwezig.
• De toiletten en keukens zijn voorzien van zeep en papieren handdoekjes.
• De toiletten en algemene ruimtes worden iedere dag op de reguliere wijze schoon gemaakt.
• Tafels ed. in algemene ruimtes worden na ieder gebruik gedesinfecteerd.
• Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in het pand.
• In het pand zijn duidelijke looprichtingen aangegeven.
• In het pand is ventilatie d.m.v. afzuiging oude lucht en aanvoer van verse buitenlucht (2 kanalen).

Er is dus geen gesloten systeem waarin lucht wordt rondgepompt.

ACTIVITEIT   
De Berenkuil volgt de actuele richtlijnen om te beoordelen of een activiteit al dan niet kan 
plaatsvinden. Voor iedere activiteit geldt dat de minimale afstand tussen deelnemers/gasten 1,5 
meter moet zijn. De organisator en de Berenkuil bespreken voorafgaand aan de activiteit het plan 
van aanpak voor o.a. ontvangst, bar-gebruik, toiletgebruik (route) en naleven van alle 
voorschriften.

• De organisator is verantwoordelijk voor het vooraf opstellen van een (reserverings-)lijst met alle
deelnemers/gasten (naam + mail of 06). Deze wordt gedeeld met de Berenkuil.

• De organisator informeert deelnemers/gasten vooraf onder welke voorwaarden zij kunnen
deelnemen, conform RIVM-richtlijnen gezondheid.

• Bij binnenkomst van het pand worden alle deelnemers/gasten a.d.h.v. een checklist gevraagd
naar zijn/haar gezondheid, door organisator of medewerker Berenkuil.

• Bij binnenkomst pand is het verplicht om handen te reinigen met desinfecterende handgel
• De Berenkuil houdt ten allen tijde het recht om de activiteit af te blazen of bezoekers de toegang

te weigeren indien de hygiëne- of veiligheidsmaatregelen niet gewaarborgd kunnen worden.


