Aan beheersters, vrijwilligers, huurders en bezoekers van Dorpshuis ‘t Klooster
Bavel, 19 november 2020.
Betreft: Verlichting coronamaatregelen vanaf 18 november 2020.
Afgelopen dinsdagavond heeft de Overheid een beperkte verlichting van een aantal
maatregelen rond het coronavirus afgekondigd. Deze nieuwe aanwijzingen
betekenen dat ons Dorpshuis vanaf heden weer is opengesteld, echter wel onder
de reeds bekende veiligheidsmaatregelen. De overheid eist strikte naleving van
deze maatregelen om een verdere daling van het aantal besmettingen te realiseren.
Het kabinet wil dit bereiken door het aantal contactmomenten te beperken om zo
mensen te ondersteunen bij het naleven van de basisregels.
Wat betekent dat voor de bezoekers en gebruikers van ’t Klooster
- ‘t Klooster gaat weer open voor de verhuuractiviteiten van alle zalen, met
het aangegeven maximum aantal bezoekers per ruimte.
- Leenboek Bavel in de Refter gaat open.
- De Kloosterkamer op dinsdagochtend en donderdagmiddag blijft gesloten
- Alle horeca gerelateerde activiteiten ( eten en drinken) zijn verboden, er
wordt ook géén koffie of thee geschonken voor bezoekers die binnenlopen.
- Blijf bij gezondheidsklachten (koorts, hoesten etc.) thuis en laat u testen.
- Houd tenminste 1,5 meter afstand van anderen.
- Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.
- Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dragen een niet-medisch
mondkapje bij het betreden van ’t Klooster.
- Voor sportactiviteiten geldt dat (vanaf 18 jaar) sporten alleen mag op 1,5
meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4
personen.
- Bepaalde groepslessen vallen onder de sportschoolregeling en worden niet
gezien als teamsport. Deze lessen mogen doorgaan onder de huidige
coronamaatregelingen, waarbij wél het maximum van 30 personen geldt en
1,5 meter afstand moet worden gewaarborgd.
De besturen van de verenigingen en huurders zijn verantwoordelijk voor de
controle en naleving van de genomen maatregelen door hun bezoekers en spreken,
indien nodig, hun leden ook aan op hun gedrag mocht daartoe aanleiding zijn.
Wij rekenen op de volledige medewerking van eenieder bij de naleving van deze
maatregelen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpshuis ‘t Klooster

