Protocol Houtclub-Ede

juni 2021

1. We heten u van harte welkom. Het opvolgen van de richtlijnen van het RIVM is
verplicht, bij niet opvolgen wordt men verzocht zich te verwijderen uit de werkplaats.
2. Bij aankomst Houtclub-Ede dient u een intekenlijst in te vullen met uw naam, adres
en handtekening, tevens geeft u hierbij aan dat u geen klachten heeft zoals hoesten,
verkouden e.d.. Het betreden van de Houtclub-Ede is op eigen risico.
3. De dagdeelbegeleider zal door middel van de handtemperatuurmeter uw
temperatuur opmeten, dit gaat via voorhoofd.
4. Deelnemers komen binnen aan voorzijde. Het dragen van een door uzelf
meegenomen mondkapje en latex handschoenen is verplicht. De uitgang is aan de
achterzijde, daar kunnen de deelnemers de gebruikte handschoenen en het
gebruikte mondkapje deponeren in de desbetreffende afvalemmer. Als u het
mondkapje en of de handschoenen bent vergeten zijn deze ook gratis verkrijgbaar op
de Houtclub.
5. Gebruik van desinfecterende spray is verplicht. Bij binnenkomst hangt er een
dispenser met desinfecterende spray, zo ook bij de uitgang (aan de achterzijde) dient
men de dispenser te gebruiken.
6. Deelnemer gebruikt alleen de opgegeven werkbank/machine (vooraf te reserveren
bij de begeleider om zoveel mogelijk te kunnen rouleren).
7. De deelnemer blijft maximaal 1,5 uur in de ruimte. Daarna is hij verplicht zich te
verwijderen van de Houtclub. De shifts lopen van 09.00 tot 10.30 uur en van 10.30
tot 12.00 uur. De middag is als volgt: van 13.00 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 16.00
uur. Dit om zo veel mogelijk deelnemers te kunnen plaatsen. Er kunnen maximaal 4
deelnemers per shift geplaatst worden. Als de mogelijkheid er is om door te schuiven
naar de volgende shift, kan dat geregeld worden met de dagdeelbegeleider.
8. Koffie en thee kan gedronken worden aan de werkplek. Eventueel gezamenlijk aan
tafel met in achtneming van de 1,5 meter afstand en hygiëne regels.
9. Er kan geen gebruik gemaakt worden van het toilet. Bij bijzondere omstandigheden
in overleg met de dagdeelbegeleider. Na gebruik toilet deze reinigen met het
desinfectiemiddel dat in de toiletruimte staat.
10. Er geldt in de werkplaats een eenrichtingsverkeer, aangegeven door middel van
pijlen op de grond en er wordt lint gebruikt waarop vermeld staat 1,5 meter afstand
te bewaren. Dit geldt ook voor de dagdeelbegeleider.
11. Werk zoveel mogelijk zelfstandig, vragen kunnen er altijd gesteld worden, maar maak
gebruik van je 1,5 meter afstand tot elkaar.
12. Werkplek en gebruikte machine / gereedschappen dienen bij einde shift schoon
gemaakt te worden.
13. De dagdeelbegeleider controleert of alles is opgeruimd en schoongemaakt.
14. Voor opgave van gebruik werkplaats kunt u zich wenden tot de volgende
dagdeelbegeleiders:
Dinsdag: Bert of Liena van Zoest: 0653231280 - 0652553410
Woensdag: Hein Wezenberg: 0622983071
Algemeen telefoonnummer Houtclub-ede 06-13838124

