
Corona-maatregelen voor groepen bij gebruik van Het Groene Huis 
Ingangsdatum: 5-10-2020 
 
 
Hieronder het volledige overzicht van Corona-regels voor het gebruik van Het Groene Huis.  
 
 Max. aantal personen per ruimte:  

Grote ruimte begane grond - max. 24, plus max. 2 docenten.  
Kantine (beschikbaar in de avond/weekend) - max. 5. 
Ruimte 1e etage - niet beschikbaar. 

 Koffie en thee zetten:  
Overdag – koffie/thee zetten in de praktijkruimte (naast de cursusruimte). Koffie/thee serveren in het 
lokaal. De tafel kan in het lokaal meteen links naast de deur neergezet worden. 
’s Avonds – koffie/thee zetten in de praktijkruimte. Serveren kan in het lokaal of in de hal. De tafel kan direct 
buiten het lokaal staan.  

 Koffie en thee uitserveren:  
Bezoekers pakken koffie/thee niet zelf. Achter de tafel schenkt een vast persoon de koffie/thee in. 
Eventueel wordt er tussendoor nog met een dienblad rondgegaan door deze vaste persoon.  

 Kopjes opruimen:  
Na afloop mogen jullie de kopjes op het serveerkarretje zetten en in het lokaal laten staan. Wij ruimen ze 
dan later op.  

 Koffieautomaat: 
 Op dit moment niet beschikbaar voor de groepen. Ook niet als je met een heel klein groepje bent. Dit is om 

het rondlopen tot een minimum te beperken.  
 Indeling ruimte:  

Begane grond - In de grote cursusruimte staan gereinigde tafels en stoelen klaar. Er liggen voorbeelden voor 
mogelijke ‘1,5 mtr-proof’ indelingen (rijen tafels/ carré/ zonder tafels etc.). Jullie kunnen dan zelf gaan 
schuiven en een indeling kiezen die jullie prettig vinden.  
Kantine - heeft een vaste opstelling. 

 Achterlaten ruimte:  
De tafels en stoelen graag reinigen met spuitflesje en doekjes die in de ruimte klaarstaan.  

 Bij binnenkomst:  
Bij ingang (voordeur), bezoekers handen laten ontsmetten. 

 Bij verlaten gebouw:  
Bezoekers verlaten zoveel mogelijk (en indien het weer het toelaat) via de zijdeuren van de cursusruimtes 
het gebouw. 

 Gebruik toiletten:  
Overdag – op de begane grond is het invalidetoilet beschikbaar. De overige toiletruimtes zijn overdag alleen 
voor de vaste medewerkers/vrijwilligers (duidelijke scheiding).  
Avond/weekend – bezoekerstoiletten kunnen worden gebruikt. Er hangen instructies en er bevinden zich 
‘wachtpunten’ op de vloer. 

 Mondkapjes:  
Wij vragen je dringend om een mondkapje te dragen: 
- wanneer je geholpen wordt door medewerkers van Het Groene Huis. Wij dragen zelf ook een mondkapje.  
- voor de deelnemers van jullie bijeenkomst wanneer zij voor, na of tijdens de bijeenkomst door de hal van 
Het Groene Huis of de lokalen lopen en /of tijdens de bijeenkomst nog geen vaste plaats toegewezen 
hebben gekregen.  

 Vaste zitplek:  
Iedereen kiest een vaste zitplek. 

 Kapstok:  
De kapstok in de hal wordt niet gebruikt. De jassen worden over de eigen stoel heen gehangen. 

 Klachtenvrij:  
Het is jullie eigen verantwoordelijkheid om vooraf aan de bezoekers te vragen of zij/evt. gezinsleden geen 
klachten hebben. En persoonsgegevens te registreren. 

 


