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Protocol corona-maatregelen 
Inloophuis Debora 

 

Volgens de richtlijnen van het RIVM en onze branchevereniging IPSO hebben wij 
maatregelen getroffen voor Inloophuis Debora. Veiligheid staat voorop en alles is 
erop gericht om verspreiding van het coronavirus COVID-19 te voorkomen.  

• Het maximum aantal personen in de huiskamer is 5 personen (inclusief 
gastvrouw/gastheer) . Ook in de achterkamer geldt een maximum van 5 
personen (inclusief Activiteitenbegeleid(st)er).  

• In het kamertje achter het kantoor vinden de 1-op-1 gesprekken plaats. Hier 
kunnen 2 personen terecht. Vooraf aanmelden wordt aangeraden. Lees 
hieronder ons protocol. 

Algemeen: 

• Stel uzelf vóór uw komst altijd de volgende vragen: 
– Heeft u of één van uw huisgenoten last van hoesten, niezen, keelpijn, 
loopneus, benauwdheidsklachten, koorts of griepachtige klachten? 
– Bent u of één van uw huisgenoten positief getest op COVID-19 tot 10 dagen 
na de datum van deze test? 
– Bent u in quarantaine omdat u direct contact had met iemand waarbij het 
coronavirus is vastgesteld of omdat u teruggekomen bent uit een COVID-19 
risicogebied? 
Zo ja, BLIJF THUIS. We hopen dat u of uw huisgenoot zich snel beter voelt. 
Als dergelijke verkoudheidsklachten kort voor deelname aan de activiteit 
ontstaan, stuur de activiteitenbegeleider even een mailtje om af te melden. 

• Er is gelegenheid voor een 1 op 1 gesprek  

Ruimte: 

• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand. 
• In de ruimtes staan de stoelen zo opgesteld dat u altijd op minimaal 1,5 meter 

afstand bent van andere gasten. Kom op tijd, maar liever niet te vroeg. 
• Op de grond is de looproute duidelijk aangegeven. Ontvangst en vertrek via 

voordeur en achterdeur (activiteiten) met mondkapje op. 
• Indien het weer dit toelaat, staat de voordeur al open. 
• Jas graag aan de kapstok hangen; bij activiteit bij voorraadhok. 

 

 

Hygiëne: 
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• Bij binnenkomst en vertrek handen ontsmetten met desinfecterende handgel 
(70% alcohol) bij ingang. 

• Schud geen handen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren 

zakdoekjes, gooi deze daarna weg en was daarna uw handen. 
• Na ieder gebruik wordt het toilet door uzelf schoongemaakt met de daarvoor 

aanwezige doekjes. 
• Draag een mondkapje bij binnenkomst, tijdens lopen door het huis en bij 

vertrek. Zodra u zit kan het mondkapje af omdat de stoelen op 1,5 meter uit 
elkaar staan. 

• Na ieder bezoek worden contactpunten en oppervlaktes zoals de deurklinken, 
deurbel en tafels schoongemaakt. 

Eten en drinken: 

• De koffie en thee wordt vanaf een dienblad aangeboden. 
• Gezien de hygiëne worden er verpakte koekjes geserveerd. 
• Indien gewenst kan gast zelf bijvoorbeeld een eigen dopper of thermosbeker 

met drinken meenemen. 

 

 

 


