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Coronaprotocol SCC de Pekhoeve 
 
Dit protocol is bedoeld voor alle gebruikers/bezoekers van SCC de Pekhoeve. 
We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten activiteiten van onze huurders open te gaan. 
  
U als  huurder wordt hiermee  geïnformeerd over wat wij van u verwachten  en van uw bezoekers. 
De beschikbare ruimte in het gebouw is ingedeeld met handhaving van 1.5 mtr. afstand. Als u kiest 
voor een andere  opstelling moet u de afstand van 1,5 mtr. handhaven. 
 U bent ervoor verantwoordelijk dat de regels duidelijk worden gemaakt  aan uw bezoekers en dat de 
regels worden nageleefd.  
 
Check bij toegang: 

• Check bij toegang: Vraag uw bezoekers naar hun gezondheid bij binnenkomst of stuur ze 
vooraf bijgaande checklist van RIVM. 

• Maak gebruik van deze checklist bij binnenkomst. Als 1 van de vragen met ‘ja’ beantwoord 
wordt, mag je niet naar binnen. 

• U dient een lijst te maken met namen en telefoonnummers van uw bezoekers en deze 1 
maande te bewaren. 

• SCC de Pekhoeve zorgt voor handgel, tissues, wegwerpbekers, afvalbakken die we op 
verschillende plekken neerzetten. 

 
Voorkom besmetting: 

• Wijs gebruikers op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM. 
• Laat ze bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen (en eventueel 

desinfecterende handgel gebruiken). 
• Mondkapje verplicht. 

 
Algemeen: 

• Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. 
• Er zijn geen kapsokken in de Pekhoeve. Gelieve de eigen jas op eigen stoel te hangen. 

 
Contactoppervlakken en aanraakpunten: 

• Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren schoon op de reguliere wijze. 
• Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling. 

  
Sanitair: 

• Schoonmaken op reguliere wijze. 
• Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed schoonmaken. 
• Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling. 
• Zorg voor voldoende zeep en materialen om handen af te drogen. 
• Gebruik de papieren handdoekjes. 
• Let vooral bij toiletgebruik op handhaving van 1,5 mtr. afstand! 

  
Laat de schoonmaker veilig zijn werk doen: 

• Zorg dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen. 
• Zorg dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen, of 

zet een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af. 
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