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Protocol corona 

Versie 1 juli 2020 

Dit protocol is opgesteld door het bestuur van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en 

van toepassing op de medewerkers, vrijwilligers en gasten van de Stichting bij deelname aan 

activiteiten van de Stichting. 

Dit protocol is een specifieke uitwerking van de overheidsmaatregelen inclusief de Richtlijnen van het 

RIVM en de Noodverordening van de Gemeente Rotterdam/Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 

Deze richtlijnen en noodverordening gelden integraal en dienen door een ieder op wie dit protocol 

van toepassing is, te worden nageleefd. 

Dit protocol kan zo nodig worden aangepast. Hiervan zal aan medewerkers en vrijwilligers bericht 

worden gestuurd. Het geldende protocol staat op de website van Stichting Schuilplaats Orgelzolders 

Rotterdam – orgelzolders.nl. 

 

Algemeen 

De activiteiten van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam bestaan uit het verzorgen van 

rondleidingen in de Breepleinkerk – specifiek met een bezoek aan de Orgelzolders. 

De aanbieders van deze activiteiten zijn bij de Stichting geregistreerde vrijwilligers. 

De deelnemers aan deze activiteiten zijn bij de Stichting geregistreerde aanvragers met dien 

verstande dat het mogelijk is dat een organisatie de aanvrager is en de lijst van deelnemers bijhoudt. 

Het protocol is geplaatst op de website van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en 

wordt bij registratie aan de deelnemers toegezonden of als link aan e-mails toegevoegd. 

 

Basisregels voor iedereen. 

• Houd altijd 1,5 meter afstand (2 armlengten) van anderen 

- Dit geldt voor iedereen die deelneemt aan de rondleiding 

- Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: zoek een uitweg/stap 

opzij. 

• Was uw handen of ontsmet deze bij het begin en het einde van de rondleiding: 20 seconden 

lang met water en zeep wassen, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of 

gebruik ontsmettingsgel. 

• Schud geen handen. 

http://www.orgelzolders.nl/
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• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een 

afgesloten afvalemmer. Was of ontsmet daarna uw handen. 

• Reis zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt 

niet anders kan. Mijd de spits. 

 

Wat te doen bij mogelijk corona-gerelateerde klachten. 

• Meld mogelijke corona-gerelateerde klachten, blijf thuis en laat u testen. 

• Bij milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging tot 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk/smaak: BLIJF THUIS, LAAT U 

TESTEN (via huisarts of GGD – bel 0800-1202) ZIEK UIT. Stop uw (vrijwilligers)werk voor de 

Orgelzolders. Als u 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

• Neem contact op met de coördinator om te bepalen wanneer u de activiteiten bij de 

Orgelzolders weer mag hervatten. 

• De coördinator mag besluiten of een vrijwilliger wel of niet deel mag nemen aan de 

activiteiten. 

 

Rondleidingen 

• Rondleidingen staan open voor vooraf aangemelde en geregistreerde deelnemers. 

• Op basis van de algemene richtlijnen dienen mensen die niet tot een huishouden behoren, 

altijd 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Het is ondoenlijk om voorafgaand aan of 

tijdens de rondleiding te bepalen en te handhaven of deelnemers tot een huishouding 

behoren. Daarom zal de gids een beroep op de deelnemers doen om allemaal 1,5 meter 

afstand van elkaar te houden. 

• Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als ze 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 

personen kan door de politie en toezichthouders gehandhaafd worden op deze onderlinge 

afstand. De boetes zijn hoog voor zowel de deelnemer als de gids. Boetes worden door de 

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam niet vergoed aan deelnemers en/of gidsen. 

• Binnen de Breepleinkerk geldt eveneens de voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot 

elkaar houden. Er vindt altijd een checkgesprek op gezondheid plaats; mensen met 

verkoudheidsklachten blijven thuis en worden verzocht de bijeenkomst (rondleiding) te 

verlaten. 

• Bij het begin van de rondleiding zullen alle deelnemers door de gids mondeling gewezen 

worden op de basisregels zijnde:  

1. steeds 1,5 meter afstand houden tot de andere deelnemers; 

2. afzien van deelname aan de rondleiding bij klachten die kunnen leiden tot besmetting 

van het corona/Covid-19 virus of verspreiden van het virus. 

Praktische gang van zaken bij rondleidingen 

1. De gids stelt zich alleen beschikbaar voor een rondleiding als hij/zij zich gezond voelt en geen 

corona-gerelateerde klachten heeft. 

2. Het aantal deelnemers is beperkt tot degenen die zich aangemeld hebben en een bevestiging 

van deelname hebben ontvangen. 

3. De gids draagt zorg voor de aanwezigheid van extra papieren zakdoekjes, een 

desinfecterende handgel en plastic handschoenen. 
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4. Het materiaal dat de gids eventueel aan deelnemers wil tonen, is op grotere afstand goed 

zichtbaar. 

Bij de start van de rondleiding 

5. De gids stelt zich voor en maakt aan de hand van de registratielijst kennis met de 

deelnemers. Er worden geen handen geschud en de gids stelt de deelnemers zo op, dat 

minimaal 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden tot de andere deelnemers en 

aanwezigen. 

6. De gids legt duidelijk de richtlijnen uit en dat steeds tenminste 1,5 meter afstand in acht 

genomen moet worden ten opzichte van andere deelnemers en aanwezigen. Om verwarring 

te voorkomen geldt deze regel ook bij personen die een huishouden vormen.  

7. De gids draagt geen mondkapje. Uiteraard is de deelnemer vrij een mondkapje te dragen. 

8. De gids informeert bij de deelnemers of zij corona-gerelateerde klachten hebben, zoals een 

verkoudheid, keelpijn, benauwdheid of koorts. Als iemand dergelijke klachten heeft, kan 

deze niet verder deelnemen aan de rondleiding. De deelnemer krijgt de betaalde 

toegangskosten terug, die per bank overgemaakt zullen worden. 

9. De gids geeft een toelichting op de corona-gerelateerde veiligheidsvoorschriften tijdens de 

rondleiding. Dat betekent: 

a. Dat ieder op eigen risico deelneemt 

b. Dat ieder er verantwoordelijk voor is om naar elkaar en naar de gids tenminste 1,5 meter 

afstand te houden. De gids zelf houdt ook die afstand aan 

c. Dat ieder zich aan de algemene gezondheidsadviezen van de RIVM dient te houden. Dat 

wil zeggen: hoesten of niezen in de elleboog en gebruikmaken van papieren zakdoekjes, 

die weggegooid kunnen worden. 

 

Tijdens en bij afronding rondleiding 

10. Het is van belang tijdens de rondleiding de afstand van 1,5 meter te handhaven. De gids kan 

aanwijzingen geven, die opgevolgd dienen te worden. 

11. Bij afronding neemt de gids afscheid, maar handen schudden is niet toegestaan. 

 

 

Rotterdam, 1 juli 2020 

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 


