CORONA-PROTOCOL
Uitgangspunten
Bescherm kwetsbare mensen.
Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Zorg voor goede hygiene
Heb je (verkoudheids-)klachten1, blijf thuis.
-

Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) en meld dit zo snel mogelijk aan de organisatie.

Heb jij of je partner (vermoedelijk) corona, meld dit bij het bestuur en blijf thuis
-

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
en meld dit zo snel mogelijk aan de organisatie.

Hoest en nies uitsluitend in de elleboog

Maatregelen
Bezoekers
De molens zijn gesloten voor bezoek.
De verkoop van meelproducten kan wel doorgaan. De klant kan aangeven wat hij/zij wil hebben,
wacht buiten de molen of molenboet totdat het meelproduct is opgehaald door een vrijwilliger of
molenaar en betaalt gepast door het geld in de fooienpot te deponeren. Hierbij houdt de klant 1,5
meter afstand tot de overige aanwezigen op het molenerf. Er is niet meer dan 1 klant tegelijk
aanwezig op het molenerf.

1

Grieperig, verkouden, loopneus, keelpijn, verhoging, koorts, hoesten, spierpijnen, ademhalingsproblemen
(benauwdheid), vermoeidheid.

Vrijwilligers
-

-

Vrijwilligers zijn welkom bij de molen en kunnen blijven om koffie te drinken onder de
volgende voorwaarden:
o Vrijwilligers komen niet naar de molen als zij (verkoudheids-)klachten hebben.
o Het maximum aantal vrijwilligers, molenaars en/of leerlingen bij de molen is 4. Van 4
november tot en met 18 november is het maximaal aantal 2 personen.
o Er wordt 1,5 m afstand onderling gehouden.
o Voordat er koffie wordt gezet, wordt eerst handen gewassen.
o Indien (vermoedelijk) corona wordt geconstateerd bij een vrijwilliger of in zijn/haar
in het gezin danwel directe nabijheid wordt dit gemeld aan de voorzitter; betrokken
vrijwilliger blijft thuis totdat deze weer vrij van klachten is of negatief is getest.
o Voor kwetsbare vrijwilligers is het verstandig zijn om thuis te blijven of de molen te
bezoeken op rustige momenten (niet tijdens koffiedrinken, of door eerst even te
bellen om te vragen of het rustig is).
o Er is tenminste 1 bestuurslid of molenaar aanwezig die toezicht houdt op de naleving
van de regels en die aan het begin van de dag de belangrijkste regels doorneemt met
de vrijwilligers.
o Het bestuurslid/molenaar is bevoegd om vrijwilligers de toegang tot het
molenterrein te weigeren of hen weg sturen, indien zij (verkoudheids-)klachten
hebben of zich (herhaaldelijk) niet aan de regels houden.
In het journaal wordt aantekening gehouden welke vrijwilligers wanneer op de molen zijn om
eventueel contactonderzoek bij een besmetting met corona te vergemakkelijken.

Leerlingen
-

Er zijn maximaal 2 leerlingen tegelijkertijd op een molen. Zij houden onderling en tot de
instructeur 1,5 meter afstand.
In de kap van de molen zijn maximaal 2 mensen tegelijkertijd aanwezig (1 leerling en 1
instructeur of 2 leerlingen).

Koffiedrinken
-

-

De molenboet van De Onderneming is te klein voor een gezamenlijk koffiedrinken.
Koffiedrinken dient te geschieden buiten op het terrein of in de molen. Daarbij wordt 1,5 m
afstand gehouden. Op de begane grond (voor de maalkopels) is er plaats voor 4 personen.
De molenboet van De Hoop is geschikt voor koffiedrinken met 4 personen.
Als er meer vrijwilligers zijn, wordt of om beurten koffie gedronken, of buiten, of in de
molen. Daarbij wordt 1,5 m afstand gehouden.
Gebruik een eigen (herkenbare) mok voor het koffiedrinken of een papieren wegwerpbeker.

Activiteiten
-

Er worden vooralsnog geen grote activiteiten bij de molens georganiseerd met meer dan 10
personen.
De Doet & Ontmoet is vanaf 14 oktober 2020 opgeschort
Meel malen/verpakken voor menselijke consumptie
o Het malen/verpakken van meel geschiedt alleen als er geen bezoekers in de molen
zijn.

o
o

Voor het malen/verpakken worden handen gewassen.
Geregistreerd wordt wie het malen/verpakken uitvoert.

Hygiëne
-

Er wordt gebruik gemaakt van papieren handdoeken.
Theedoeken, droogdoeken worden elke week gewassen
In de molen (werkbank) en in de boet is desinfecterende gel aanwezig
In de boet is er voldoende zeep aanwezig in een handpompje.
Na elke dag - waarop de molen open is - wordt het toilet, de deurklinken en trapleuningen
met warm sop gereinigd
Mokken en kopjes worden afgewassen in warm water met sop.
Minimaal eens per twee weken wordt het afval (gebruikte papieren handoekjes, etc.)
afgevoerd.
Was je handen of gebruik desinfecterende gel bij aankomst en bij vertrek.
Was je handen minstens vier keer per dag volgens de instructie.
Was je handen in ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar
vervoer en na het schoonmaken.
Was je handen voor het malen van graan, het builen of het verpakken van meel.

