EXPRESSIEGROEP DE RUIF

PROTOCOLLEN TER VOORKOMING CORONA-BESMETTING
GELDIG M.I.V. 6 november 2021 tot nader bericht

Waarom zijn protocollen nodig?
De ateliers van De Ruif in Elsloo zijn toegankelijk voor verenigingsleden, mentoren
en genodigden onder de voorwaarde dat de onderstaande corona-protocollen voor
hygiëne en 1,5 meter afstand worden gevolgd. Het bestuur heeft ze voorgelegd aan
de GGD-Zuid Limburg en hun adviezen verwerkt. We willen immers zorgvuldig
omgaan met ieders gezondheid.
De voorwaarden of de protocollen kunnen wijzigen als de overheid nieuwe
richtlijnen voorschrijft.
Door de ateliers te gebruiken verklaar je je akkoord met onze protocollen.
Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen gezondheid! Het bestuur doet zijn
uiterste best om het ateliergebruik zo veilig mogelijk te doen verlopen. Dat kan
alleen als iedereen meewerkt. Het is een heel gedoe, maar het virus is helaas nog
niet weg. Help elkaar svp met deze lastige materie.
Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
eventuele gevolgen voor je gezondheid van je aanwezigheid in onze ateliers.
Achtergelaten en daarom weggegooide ongeïdentificeerde spullen worden niet
vergoed.
Alleen door deze maatregelen is het mogelijk de ateliers te blijven gebruiken en te
delen. Hopelijk komt de tijd snel terug dat we makkelijker met elkaar kunnen
omgaan...
Voor suggesties houden wij ons aanbevolen.

Het bestuur.

(Versie 6 november 2021. De versie van september 2020 vervalt hiermee.)
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Houd 1,5 meter afstand. Blijf op de werkplek zitten.
Vermijd drukte.
Was vaak uw handen met water en zeep.
Gebruik papieren tissues/handdoekjes.
Geen handen schudden.
Ventileer de ateliers door de ramen zoveel mogelijk te openen.
Poets je werkplek voor en na gebruik.
Ruim alles steeds na afloop op. Het vuilnis moet meteen naar buiten.
Het gebruik van mondmaskers is nodig als je met twee of meer personen aan
één werkstuk bezig bent, bijvoorbeeld als de mentor helpt.
Neem bij voorkeur eigen consumpties, eet- en drinkgerei mee.
Heeft u verkoudheidsklachten? Kom niet naar De Ruif en blijf thuis – ook bij
milde klachten.
Hoesten of niesen in de elleboog.
Bent je benauwd en/of heb je koorts? Kom niet naar De Ruif en volg de
medische adviezen voor jou en je huisgenoten. Blijf 14 dagen thuis en hervat
je werkzaamheden nadat je 24 uur klachtenvrij bent.

Heb je een kwetsbare gezondheid?
Ben je 70 jaar en ouder of heb je een onderliggende aandoening? Heb je een
kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig.
Hoe vermijd ik drukte?
Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
De onderstaande Ruif-protocollen werken dit verder uit.
Het is (helaas) een hele waslijst, maar we moeten met elkaar het besmettingsgevaar
voor iedereen zo klein mogelijk maken.
Gezond verstand en consequent poetsen zijn leidraad.

PROTOCOL VOOR DE HYGIËNE IN DE RUIF M.I.V. 6 november 2021
 Reinig visueel verontreinigde oppervlakken met een schone poetsdoek en gebruik een
huishoudelijk sopje met een zeepoplossing. Een allesreiniger is afdoende en desinfectie
is niet aan de orde.
 Het zetten van koffie, thee, etc. uit de Ruif-voorraden raden wij sterk af, evenals het
gebruik van de overige (fris-)dranken, suiker, koffiemelk, koekjes, etc. en de aanwezige
mokken en glazen.
 Als je (latex) handschoenen gebruikt: s.v.p. niet achterlaten – ook geen schone
exemplaren.
 De Ruif volgt de overheidsrichtlijnen t.a.v. het dragen van mondmaskers. Voorts is het
gebruik van mondmaskers nodig als je met twee of meer personen met één werkstuk
bezig bent. Neem dus altijd een eigen mondmasker mee.
 Bij modeltekenen zijn er verplichtingen voor mondmaskers (zie aparte paragraaf).
 Denk aan mogelijke kruisbesmetting bij het aanraken van aanrechten, klinken, kastjes,
de intercom voor deurontgrendeling, trapleuningen, etc. Poets deze regelmatig.
 Ventileer de ateliers zo veel mogelijk (ramen open zonder hinder te veroorzaken). Svp
bij vertrek weer sluiten.
 Elke groep neemt bij het verlaten van het atelier ALTIJD het eigen afval mee. Ook
iedere keer de vuilniszak, zelfs al zit er maar heel weinig in. De zak wordt
dichtgeknoopt vervoerd. Je wast je handen met water en zeep na het deponeren in de
container bij het plein.
 Alle ongeïdentificeerde of achtergelaten zaken worden strenger dan voorheen
weggegooid. Ook die dure, splinternieuwe thermoskan.

PROTOCOL VOOR DE 1 ½ METER AFSTAND IN DE RUIF M.I.V. 6 NOVEMBER 2021
 Verspreid je aankomst en vertrek zoveel mogelijk. Kom dus alléén en niet tegelijk
binnen en vertrek ook apart van elkaar.
 Mijd overdag in de gangen zoveel mogelijk het personeel en de kinderen van de
kinderopvang. Wacht liever even als er veel kinderen bezig zijn.
 Neem de trap in het trappenhuis en vermijd de wenteltrap in de ateliers als je
van de ene naar de andere verdieping wilt.
 Het kan nuttig zijn om je groepsgenoten te melden dat je komt, bijvoorbeeld via
sociale media.
 Verspreid de jassen zoveel mogelijk en hang ze niet bij elkaar. Gebruik hiervoor
beide verdiepingen optimaal.
 Verspreid je zo veel mogelijk over de beschikbare ruimten.
 Begane grond: gebruik beide atelierruimten optimaal. De werkplekken zijn
gemarkeerd. In elk lokaal kunnen vijf mensen werken, samen 10 personen op
de begane grond. Eventueel kan een 11e persoon in de gang werken.
 In ieder atelier is een meetstok van 1 ½ meter aanwezig als hulpje.
 Schilderatelier 1e verdieping: geef de werktafels svp een vaste plek, afhankelijk
van de groepsgrootte. Laat deze zoveel mogelijk staan.
 Ezels na het schoonmaken svp wel opruimen en niet laten staan.
 Neem een vaste werkplek, en houdt die het hele dagdeel. Blijf op je plekje!
 Houd afstand bij het opbergen van je werkstukken in de kasten. Gebruik die
alleen wanneer dat echt niet anders kan (b.v. bij de keramisten). Neem liever
alles mee naar huis.
 Blijf tijdens de koffiepauze op je eigen werkplek.
 Voor het modeltekenen maakten Anton de Joode en Marlies Op den Camp een
aanvullend protocol. Zie hierna.
 Vermijd zo veel mogelijk de voorzieningen van de kinderopvang.
 Draag vanaf/tot de toegangsdeur van het gebouw en in de gang langs de
kinderopvang een mondkapje.
 Gebruik alleen de wastafels in onze ateliers en niet die van de kinderopvang. Op
de 1e verdieping is in de gang een apart toilet voor algemeen gebruik. Maak deze
naderhand svp altijd schoon.
 Eventuele gasten alleen op afspraak. Naam, adres en telefoonnummer zijn
bekend bij degene die heeft uitgenodigd. Gasten komen alleen wanneer ons
protocol door hen wordt nageleefd.

AANVULLEND PROTOCOL MODELTEKENEN, SEIZOEN 2021-2022
door Marlies Op den Camp en Anton de Joode

 We richten het lokaal in naar de door ons gemaakte indeling (op GGD-verzoek).
 Ieder draagt een mondkapje bij 10 of meer deelnemers (zie ook de opmerking)1; tot en
met 9 deelnemers achten wij het verantwoord zonder mondkapje bij elkaar te zijn; er is
dan voldoende ruimte voor ieder. Mochten één of meer deelnemers wegblijven als er
geen mondkapjes worden gedragen, dan stellen wij voor dat iedereen een kapje draagt,
ongeacht het aantal deelnemers.
 Bij 8 deelnemers of minder stellen wij voor de sessies (voorlopig) uit te stellen; het
wordt dan ook te prijzig voor de anderen.
 Voorafgaand aan het modeltekenen zal het lokaal minimaal 1 kwartier via ramen en
deuren geventileerd worden. Ook tijdens het tekenen zal er, voor zo lang mogelijk (!),
via één of meer ramen geventileerd worden.
 Naast de nationaal gestelde regels (bij klachten blijf thuis, houd 1½ m. afstand, was vaak
uw handen en hoest en nies in uw elleboog) stellen wij voor onze situatie nog de
volgende afspraken voor:
 We verwachten het met onze indeling te redden: 5 mensen met ezel en kruk en 6
personen, ieder achter 1 tafel.
 Het te veel aan tafels gaat de gang op (dit is de oorspronkelijke opstelling, in mei door
ons uitgewerkt) zonder mondkapjes, voor max. 11 deelnemers. We hanteren dus deze
indeling, zo nodig of indien gewenst, met mondkapjes).
 Verder stellen we het volgende voor:
 Ieder neemt mee:
 eigen handdoek;
 eigen drank + kop/beker, ook voor drinken van water.
 Tijdens de pauze blijft ieder op zijn/haar plaats, (noodzakelijke uitzonderingen
daargelaten).
 Het indelen en opzetten van de ruimte gebeurt tussen 9 uur en half 10, steeds door 2
andere mensen; de afspraak daarover vindt ter plekke plaats. Voor de eerste indeling
zorgen Marlies en Anton. Voor het opruimen dezelfde mensen. Bij verhindering zelf
voor vervanging zorgen.
 Afspraken over het sleutelbeheer volgen nog.
 Ieder wordt (even) vóór half 10 in het lokaal verwacht, zodat we weten wie er is en we
op tijd kunnen beginnen. Dit zorgt bovendien voor de gewenste rust in het lokaal.

1 Deskundigen zeggen dit: Voordeel is dat niet-medische maskers de verspreiding van het

virus mogelijk enigszins beperken, als besmette mensen die (nog) geen symptomen hebben
ze in openbare ruimten dragen waar afstand houden lastig is.

