CORONAREGELS DE KRUISDAM
Wat verwachten we van jou?
Houd je aan de landelijke richtlijnen: Volg
binnen De Kruisdam altijd de landelijke
richtlijnen, zoals groeten, zonder aanraken,
regelmatig handen wassen met zeep en bij
verkoudheidsklachten en/of koorts blijf je thuis.

Maak schoon na gebruik: Als je na gebruik een
zaal verlaat, maak je je stoel en de tafel waar je
zat schoon. Verder zorgen bezoekers er samen
voor dat na gebruik iemand de lichtknopjes, het
ventilatieknopje en de deurklinken afneemt

Registreer je: Als je naar De Kruisdam komt,
registreer je dan. Dat doe je door een formulier
in de hal in te vullen of door je aan te melden bij
de organisator van een activiteit.

Het toilet? Liever niet: Vermijd het toiletgebruik
in De Kruisdam.

Desinfecteer je handen: Bij binnenkomst in De
Kruisdam desinfecteer je je handen.
Sporten: Sporten in De Kruisdam mag. Met
maximaal 4 personen (inclusief trainer, coach of
leraar).
Eten & drinken: De bar is alleen open voor
koffie, thee en water. Je kunt geen eten bestellen.

Wat verwachten als je een zaal huurt
of een activiteit organiseert?
Verhuur en evenementen: Als je een
evenement wilt organiseren of een zaal wilt
huren dan doe je dit bij Adrie Faas van beheer:
adriefaas@hetnet.nl. Geef door hoeveel mensen
er maximaal komen. Dit aantal mag niet worden
overschreden. Zo voorkomen we dat er te veel
mensen tegelijk in De Kruisdam komen.
Reserveren: De organisator van een gebeurtenis
of de huurder van een zaal in De Kruisdam zorgt
dat mensen reserveren. De organisator of
huurder is ervoor verantwoordelijk dat er niet
meer mensen komen dan afgesproken.
Check op klachten: De organisator van een
gebeurtenis of de huurder van een zaal in De
Kruisdam vraagt mensen van tevoren of ze
klachten hebben, wijst ze erop dat ze bij klachten
thuis moeten blijven en controleert of ze al een
registratieformulier bij de ingang hebben
ingevuld.

Betaal met pin: Als je met pin betaalt, doe dat
dan bij voorkeur contactloos.
Draag een mondkapje: Als je binnen in De
Kruisdam loopt dan draag je een mondkapje.
Ben je bij je activiteit dan mag het mondkapje af.
Houd je aan de looproute: Volg de
voorgeschreven looproutes. Bij binnenkomst
houd je rechts. Ga je naar buiten? Dan verlaat je
het wijkcentrum via de zijdeur van het gebouw.

Wat mag je van ons verwachten?
We borgen het maximaal aantal bezoekers:
Je reserveert bij Adrie Faas. Doordat zij alle
reserveringen bijhoudt en vraagt hoeveel
mensen er komen, zorgen we dat de maximale
capaciteit van de verschillende ruimten niet
overschreden wordt.
We maken De Kruisdam geschikt: Er zijn
desinfectiemiddelen, zeepdispensers en
papieren handdoeken aanwezig. Met stickers is
de nieuwe looproute aangegeven. We hebben
een corona-protocol opgesteld en leven dit na.
We controleren: Houdt iedereen zich aan de
coronamaatregelen? Zijn deze werkbaar? Heeft
de Rijksoverheid maatregelen versoepeld of juist
aangescherpt? We controleren hoe de
coronamaatregelen uitwerken.
Vragen of opmerkingen: Met vragen en
opmerkingen kun je terecht bij Adrie Faas:
adriefaas@hetnet.nl en bij bestuurslid Freerk
Teunissen: bestuur@hilversumsemeent.nl.

Versie 1.0 - 14 oktober 2020

