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Begeleiders, deelnemers en bezoekers  

• Blijf thuis als jij zelf ziek bent of één van je huisgenoten ziek is.  

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij 
wie het coronavirus is vastgesteld.  

• Teken bij het betreden van het Luchtmansplein bij de begeleider (geel vestje) aan de 

inschrijftafel de presentielijst en gezondheidsverklaring.  

• Op de inschrijftafel staat een flesje desinfecterende handgel je jouw handen kunt 
desinfecteren, als je niet zelf zo’n flesje hebt meegenomen.  

• Bij de inschrijftafel kun je bonnetjes voor de drank tegen betaling krijgen.  

• Betaling kan contactloos geschieden door middel van de betaal-app op de telefoon. Deze 

wijze van betaling heeft de voorkeur van de organisatie. Daarnaast is contante betaling 
mogelijk, maar dit zal zo veel mogelijk worden vermeden.  

• Bij het wijkfeest op het Luchtmansplein is een EHBO’er aanwezig.  
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht.  
• Houd 1,5 meter afstand en desinfecteer regelmatig je handen.  

• Alleen een begeleider (geel vestje) staat achter de dranktafel.  

• Bij elke tafel staat een afvalbak voor het deponeren van afval.  

• Schud geen handen.  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

• Vermijd het aanraken van je gezicht.  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het wijkfeest klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.  

• Volg de aanwijzingen van de begeleiders (geel vestje) en de bestuursleden op.  

• Bij overtreding van de regels kunnen de begeleiders en de bestuursleden personen hierop 
aanspreken.  

• Als volgens de lokale noodverordeningen en/of landelijke wetgeving strengere regels gelden 

dan in dit protocol beschreven staan, gelden die bepalingen.  

Bewaartermijn presentielijst en gezondheidsverklaring 

• De gezondheidsverklaring en presentielijst worden veilig bewaard door de penningmeester 
van het bestuur en de toegang tot deze gegevens is beperkt tot de bestuursleden voor het 

eventueel doorgeven van deze gegevens voor een mogelijk bron- en contactonderzoek van 
de GGD.  

• Deze gegevens worden minimaal 4 weken bewaard en definitief vernietigd als ze niet meer 
nodig zijn voor eventueel bron- en contactonderzoek.  

Aanspreekpunten voor deze Coronamaatregelen  
zijn de bestuursleden van de BewonersBelangenverenigingBockhorst:  

 Voorzitter Ferry Veijgen  

voorzitter@bbbockhorst.nl  

06-1432 4323  

 Penningmeester Jan Verbooy  

penningmeester@bbbockhorst.nl  
06-5322 3571  

 Secretaris Amir Saab  
secretaris@bbbockhorst.nl  
06-2973 0725  
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