Coronaprotocol VC Betuwe
De voorwaarden voor hulp in VC Betuwe
1. Je moet je verplicht aanmelden via ons mailadres! Vrije inloop is niet mogelijk. Je kunt je
niet voor meerdere personen aanmelden.
2. Anders dan vorig jaar is dat we dit jaar bij de toegang een QR-code check zullen uitvoeren.
Dit doen we voor jou en onze gezondheid..... Dus zorg dat je een geldige QR-code hebt in de
actie-periode.
3. Binnenkomst alleen tussen 09.00 en 09.30, 13.00 en 13.30.
4. Minimale tijd dat je per dagdeel komt helpen is 2.5 uur.
5. Er mogen geen kinderen mee. Vanaf 18 jaar ben je welkom. Dit jaar zijn er geen
maatschappelijke stagiaires.
6. 1 persoon per werkplek, familiebanden gelden dus niet.
7. Als je op enig moment in het VC hebt gewerkt en daarna een Coronatest ondergaan hebt,
kan door de GGD de presentielijst bij de organisatie van VC Betuwe (Lobke, Conny, Arie)
opgevraagd worden
We hebben het aantal werkplekken teruggebracht naar max 15.
Route bij binnenkomst in het VC:
•

Binnenkomst aan de voorzijde, vertrek via achterzijde i.v.m. kruisend verkeer

•

Gezondheidscheck door de gastvrouw en/of leiding, hier teken je ook voor op de
presentielijst. Als je corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebt kun je niet komen
helpen.

•

Houdt overal 1,5 meter afstand

•

We verwachten dat je een mondkapje op hebt bij binnenkomst en als je door de hal loopt.
Alleen op je werkplek mag het mondkapje af. De bewegingen door de hal hebben we zoveel
mogelijk beperkt. Maak bij voorkeur thuis gebruik van het toilet. Je kunt niet blijven lunchen
tenzij je van buiten Kesteren komt. Voorkom een opstopping bij binnenkomst en vertrek.

•

Naar je werkplek. Je tas en jas neem je mee naar je werkplek

Genomen maatregelen VC Betuwe:
•
•
•

•

Iedere vrijwilliger krijgt een eigen werkplek op minimale afstand van 1,5 meter (aangewezen
door begeleider).
We verwachten dat de instructiefilm door iedere vrijwilliger voordat ze komt bekeken is, zo
beperken we één op één contact wat betreft instructiemoment.
Loopbewegingen zijn zoveel mogelijk beperkt: al het bijvulmateriaal staat rondom iedere
werktafel/plek, hierdoor wordt (onnodige) loop voorkomen. De RC voor aan-/afvoer
schoenendozen worden per werkplek aangeboden, verplaatsen zoveel mogelijk tijdens
pauzes.
Op iedere werkplek staat handenalcohol.

•

•
•
•

•

Koffie en thee rondes worden door de gastvrouw of gastheer gedaan. Ze dragen een
mondkapje/face-shield en handschoenen. Alles wordt met behulp van een dienblad op
afstand aangegeven. Melk/suiker en roerstaafjes staan op de werktafels.
Alleen diegene die niet naar huis kunnen blijven in het VC eten. ‘Kantine’ is ingericht op 1,5
meter afstand en goede ventilatie.
De (rol)deur staat de hele dag open voor de ventilatie. Na ieder dagdeel luchten we de
ruimte door de (rol)deuren aan de voor- en zijkant open te zetten.
Na ieder dagdeel doen we een schoonmaakronde:
o begeleiders, gastvrouw, voorraadbeheerder
o -> werktafels, plakbandroller, schaar, stift en stoel
o Coördinator -> toilet, kranen, deurklinken en tafels van de verschillende ruimtes
Inlevermomenten van bijvulmateriaal zijn beperkt naar dagelijks van 14.30- 15.00 uur en op
zaterdag van 10.30-11.00 uur.

