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Aan:  Alle bezoekers in het Dorpshuis Hoogkerk.    
 
Betreft: Veiligheidsprotocol ivm COVID-19 richtlijnen. 
 
 
Groningen, versie 29 september 2020. 
 
Geachte bezoeker van het Dorpshuis Hoogkerk, 
 
In verband met COVID-19 (corona) richtlijnen van het RIVM mag het Dorpshuis Hoogkerk open voor 
publiek vanaf 1 juni 2020. Er gelden echter beperkingen waar alle bezoekers zich aan dienen te houden. 
In deze brief willen we de beperkingen vanaf 17 augustus (opening na de zomervakantie) duidelijk 
maken. 
Groepsgrootte 
Vanaf 1 juni 2020 mogen er buiten personeel om totaal 100 bezoekers binnen zijn. Per ruimte mogen er 
in de periode 29 september tot en met 20 oktober 2020 maximaal 30 personen samenkomen (dat kan bij 
ons alleen in de Grote Zaal). Om dit te reguleren willen wij bij het bespreken van een ruimte van u de 
groepsgrootte weten.  

1. Alleen toegang op afspraak  
Toegang tot het Dorpshuis Hoogkerk is alleen mogelijk met een afspraak. Wij verzoeken u deze afspraak 
minimaal 48 uur vooraf vast te leggen. Bij groepsbijeenkomsten is de gemaakte afspraak geldend voor de 
hele groep. Wanneer uw activiteit of bijenkomst is afgelopen verzoeken wij u deze direct te verlaten. 

2. Gezondheidscheck 
Wij zijn verplicht alle bezoekers te ondervragen naar de staat van hun gezondheid, dus ook u. Heeft u 
klachten als verkoudheid, hoesten, niezen, blijf dan sowieso weg. Bij klachten mogen wij u niet binnen 
laten. Bij groepsgebruik is de organisator van de bijeenkomst gehouden deze check onder de deelnemers 
te houden.  

3. Desinfectie 
Bij de ingangen van het Dorpshuis en het Suykercafé zijn desinfectiezuilen geplaatst. U bent verplicht bij 
binnenkomst uw handen volgens de aangegeven richtlijn te desinfecteren. Als u zich daar niet aan houdt, 
mogen wij u niet binnen laten. 

4. Toiletbezoek 
Voor alle toiletgebruik geldt dat u dit zo veel mogelijk moet beperken. Ga vooraf thuis naar het toilet. 
Er mag per toiletbezoek slechts 1 persoon in de toiletruimte (voorportaal). Handen wassen na 
toiletbezoek is verplicht. 

5. Anderhalve meter 
 U dient ten allen tijde anderhalve meter afstand te houden tot mensen die niet tot uw huishouden 
behoren. In groepsverband is de organisator van de bijeenkomst verantwoordelijk voor de handhaving. 
Als wij constateren dat deze regel niet in acht wordt genomen wordt vervolgbezoek aan de gehele groep 
voor onbepaalde tijd ontzegd. 
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6. Routes 

Wij geven looproutes aan door middel van lint of tape. Wij verzoeken u deze looproutes te volgen. Dat 
betekent dat u wellicht op een andere plek het gebouw verlaat dan waar u bent binnengekomen. 
Wanneer er geen looproute is aangegeven verzoeken wij u in ieder geval op trappen en in gangpaden zo 
veel mogelijk rechts te houden en elkaar niet in te halen. 

7. Gebruik lift 
De lift mag alleen worden gebruikt wanneer het voor u niet mogelijk is de trap te nemen. Per rit mag er 
slechts 1 persoon in de lift. Als u op de lift wacht dient u zo veel mogelijk afstand van de deur te houden 
om te voorkomen dat u bij een opengaande deur te dicht op een liftgebruiker staat. 

8. Medewerkers Dorpshuis 
Alle medewerkers van het Dorpshuis dragen zorg voor een zo soepel mogelijk verloop van uw bezoek. 
Wilt u tegenover hen de afstandsregels in acht nemen?  
Verder verzoeken wij u uitdrukkelijk alle aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. 

9. Horeca 
Voor ons horecagedeelte (café, kantine, voorste deel Grote Zaal, Suykercafé) gelden de horecaregels 
zoals die door de overheid zijn opgelegd voor horeca. Dat betekent naast de 1,5 meter afstand regel 
registratie bij binnenkomst (in verband met bron en contactonderzoek GGD bij COVID-19 besmetting). 
U mag alleen aan een tafel zitten, dus niet staan.  U blijft zo veel mogelijk op uw zitplaats. U mag alleen 
aan de bar om uw consumptie te bestellen of te halen. In de periode 29 september tot en met 20 
oktober 2020 is inloop alleen mogelijk tot 21.00 uur. Om 22.00 uur sluit de bar. Ons dakterras mag 
alleen betreden worden na toestemming van een medewerker. 
Voor het Suykercafé geldt in de periode 29 september tot en met 20 oktober 2020 een maximum van 4 
personen per gezelschap.   
Wij wensen u ondanks alle beperkingen een aangenaam verblijf. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur en medewerkers van het Dorpshuis Hoogkerk, 
Koos Tak, 
Zakelijk Leider  


