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Corona protocol voor bijeenkomsten in Sjaloom

Stap 1: De aanmelding
A) Zorg ervoor dat er één aanspreekpunt is per groep. Deze persoon is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het protocol.
B) Het aanspreekpunt meldt de bijeenkomst van te voren aan bij Bart Pieterman via 

office@sjaloomheerhugowaard.nl Hij zet het in de agenda zodat een dubbele afspraak 
wordt voorkomen. 

C) Het aanspreekpunt geeft ook het aantal personen door aan Bart. 

Stap 2: Het klaarzetten van de zaal
A) Het aanspreekpunt opent, desinfecteert zijn handen en maakt de grote zaal gereed voor 

gebruik.
B) Zorg ervoor dat je met maximaal 15 personen in de grote zaal aanwezig bent. Zet van te 

voren het aantal stoelen op 1,5 meter uit elkaar. 
C) Zet koffie en thee van te voren klaar om te voorkomen dat meerdere personen tegelijk in 

de keuken aanwezig zijn.

Stap 3: Tijdens de bijeenkomst
A) Elke persoon desinfecteert zijn handen bij binnenkomst bij de tafel in de hal en The Gate 

die hiervoor is ingericht.
B) Spreek af welke wc-groep wordt gebruikt in verband met de schoonmaak van de wc s. De’s. De

wc en kraan/wasbak worden direct na gebruik schoongemaakt met desinfecterende 
doekjes die in de wc s liggen.’s. De

C) Zorg ervoor dat als mensen gaan lopen er nog steeds sprake is van 1,5 meter afstand. 
D) Raak zo weinig mogelijk spullen aan in verband met de schoonmaak.

Stap 4: De afronding
A) Middels desinfecterende doekjes wordt alles afgenomen wat aangeraakt en gebruikt is.
B) Alles wat is gebruikt uit de keuken wordt eerst afgewassen en daarna gedesinfecteerd 

met de doekjes.
C) Alles wat verder is aangeraakt wordt middels de doekjes gedesinfecteerd deurknoppen, (deurknoppen, 

stoelen tafels, kranen . )
D) Zet na afloop de stoelen weer terug zoals ze stonden.
E) Bij vertrek desinfecteert elke persoon opnieuw zijn handen.
F) Het aanspreekpunt controleert alle schoonmaak en sluit af.

Alleen als we ons allemaal aan dit protocol houden 
kunnen activiteiten in Sjaloom opgestart worden!
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