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Protocollen voor de heropening van de Minkhof op 1 juli 2020
        

 
Basis regels voor iedereen die binnenkomt bij de Minkhof: 
Hieronder verstaan we onder andere: vrijwilligers, deelnemers, bestuur en bezoek! 

 
- Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
- Blijf ook thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en of benauwd-

heidsklachten heeft; 
- Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (Covid-19); 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens uw verblijf op de Minkhof klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
- Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder ander persoon binnen de 

Minkhof; 
- Hoest en nies in uw elle boog en gebruik papieren zakdoekjes; 
- Was uw handen met water en zeep voor en na het bezoek aan de Minkhof 
- Vermijd het aanraken van uw gezicht; 
- Schud geen handen. 

 
1. Protocol behorende bij de binnenkomst van vrijwilligers en deelnemers: 

De vrijwilligers zijn ruim voor de tijd dat de deelnemers komen aanwezig en houden dan 
uiteraard de afstand van 1,5 meter in acht en ontsmetten de handen. 
 
Een vrijwilliger staat bij de achterdeur en verwelkomt de deelnemer. De vrijwilliger neemt 
de temperatuur op.  Als de temperatuur goed is, max. 37,9 graden C, dan wordt deze 
persoon binnen gelaten. Is de temperatuur 38◦C of hoger dan wordt de persoon in kwestie 
dus naar huis gestuurd. 
 
De gastvrouw/heer de deelnemer wijst op het ontsmetten van de handen en begeleidt de 
gast naar zijn/haar plaats, hier kan de jas aan de stoel worden gehangen 
 
Wanneer iedereen aanwezig is kunnen de deelnemers om de beurt naar de 
vrijwilliger/kastaken om de aanwezigheid te melden middels de strippenkaart. 
 
De deelnemer blijft gedurende het verblijf in de Minkhof op zijn/haar plaats, behalve voor 
verwerken van de strippenkaart of voor toiletbezoek. 
 

2. Gebruik van de toiletten 

De achterste damestoilet zal tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. 
De heren kunnen naar de herentoilet en de dames kunnen gebruik maken van de 
invalidentoilet. 
Omdat de ruimte naar de toilet toe vrij smal is zal deze tijdelijk met een lint worden 
gemarkeerd op het moment dat iemand naar de herentoilet is, zodat men daarbij de 1,5 
meter afstand ook kan bewaren. 
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Voor ieder toiletgebruik moet de toiletbril worden ontsmet en na het toiletgebruik zal men 
de handen goed moeten wassen en desinfecteren met de daarvoor aangereikte middelen. 
 

3. Nuttigen koffie en thee 

De koffie wordt gezet en in de thermoskannen gedaan door een gastvrouw/heer. Zij 
serveren de koffie ook aan de tafels. 
 
Voor de groepen boven: 
De gastvrouwen/heren hebben voordat de activiteit begint de kopjes, schoteltjes, suiker 
en melk naar boven gebracht. Als de groepen zijn begonnen, wordt door hen de koffie en 
thee in thermoskannen in een soort hengselmand naar boven gebracht, zodat er door de 
deelnemers niet extra heen en weer gelopen hoeft te worden. 
 

4.  Naar huis gaan 

De deur aan de kant van het terras blijft gesloten, zodat er van buiten niemand naar binnen 
kan gaan om de 1,5 meter afstand te kunnen blijven handhaven. Na afloop van de activiteit 
gaan de deelnemers één voor één naar buiten en worden daarbij geholpen indien nodig. 
Ook wordt weer gevraagd om bij het naar buiten gaan de handen te ontsmetten.  
 

5. Buitenactiviteiten 

Als bepaalde activiteiten zich er niet voor lenen kunnen ze volgens dit protocol geen 
doorgang vinden.  

Jeu de boules en boerengolf kunnen doorgang vinden met het in acht nemen van de 1,5 
meter afstand en het dragen van handschoenen om de stick te hanteren bij het boerengolf 
en de jeu de boules ballen. 

 

6. Ventilatie: 

In het gebouw is een algemene installatie aanwezig waarbij de lucht wordt afgevoerd. Er 
zal zoveel als mogelijk is ook worden geventileerd door middel van een raam of 
gedeeltelijke open deur.  

 

7. Calamiteiten  

Mocht ergens lichamelijk contact bij nodig zijn, bijvoorbeeld als er iemand valt of i.d., dan 
is een noodpakketje in de keuken aanwezig voor degene die de hulp verleent. Hierin zit 
een mondkapje, handschoenen en bril. 

 


