
Coronaprotocol Papaver  
 
Preambule bij het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van De Papaver 
 
1. Dit protocol bestaat uit afspraken die gelden voor alle activiteiten van De Papaver 
2. De richtlijnen van het RIVM vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. 
Bezoekers, leveranciers, vrijwilligers en medewerkers worden zowel voorafgaand als tijdens hun 
aanwezigheid in De Papaver herhaaldelijk geïnformeerd en nadrukkelijk opgeroepen zich aan het 
protocol te houden. 
3. Wanneer het protocol geactualiseerd wordt, worden de vernieuwde richtlijnen zo snel mogelijk 
gecommuniceerd via de website en andere kanalen. 
4. Het protocol is tot stand gekomen op basis van diverse protocollen in andere 
brancheverenigingen. 
 
Protocol bepalingen 
 
Algemeen 
 
Iedere bezoeker, medewerker of vrijwilliger houdt zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM. 
Het gaat hier in ieder geval om het volgende 

a. Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn, als je je 
neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.  

b. Was je handen 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren 
handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. 

c. Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. 
d. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een 

afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen. 
e. Schud geen handen. 
f. Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

 
 
Regels voor bezoekers  
 
1.  Het maximaal aantal bezoekers/huurders dat toegelaten kan worden tot De Papaver bedraagt niet 
meer dan aangegeven in de noodverordening van de veiligheidsregio Haaglanden. 

 
1. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, ook vóór de ingang van De Papaver. 

 
2. Volg de aangegeven looproutes in de Papaver. 

 
3. Kom niet naar De Papaver bij de volgende klachten:  

• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis! 

• Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf 
thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun 
huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 
 

4. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar De Papaver te komen indien sprake is 
van een gezelschap. Een gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een 
sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten. 
 



5. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap. 
 

6. Volg altijd de hygiënemaatregelen. 
 

7. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van De Papaver. 
 

8. Betalen bij voorkeur alleen via pin of mobiel. 
 

9. Toiletbezoek: er kan slechts door 1 persoon tegelijk gebruik gemaakt worden van het toilet. 
Kinderen onder de 4 jaar kunnen door 1 persoon begeleid worden. Was uw handen voor en na 
het toiletbezoek.  

 

Regels voor huurders 
 

1. Iedere huurder houdt zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM. Het gaat hier in ieder 
geval om de regels als omschreven onder ‘algemeen’. 
 

2. Huurder zorgt ervoor dat personen die van het gehuurde gebruik maken niet naar De 
Papaver komen bij de volgende klachten:  
• verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging (tot 38 graden Celsius) 
• verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. Dat is 

ook van toepassing op huisgenoten. Personen zijn welkom als zij en hun huisgenoten 
tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 

 
3. Huurders zijn verplicht om hun handen te wassen of te desinfecteren voordat zij de 

gehuurde ruimte betreden, voor het inschenken van koffie en thee en het nuttigen van 
etenswaren. 
 

4. Huurders mogen de opstelling in de gehuurde ruimte alleen na overleg met de medewerkers 
van De Papaver wijzigen.  

 
5. Voor De Papavero geldt dat maximaal 12 personen tegelijk in de ruimte mogen verblijven bij 

een carré- en schoolopstelling. In de Tuinkamer kunnen maximaal 5 personen tegelijk 
verblijven. 
 

6. Huurder zorgt ervoor dat er voldoende ventilatie in de ruimte is. Hij volgt hierbij de 
instructies van De Papaver op.  
 

7. Huurder zorgt ervoor dat de aanwezige personen regelmatig pauzeren, bij voorkeur in de 
buitenlucht. 
 

8. Huurder zorgt ervoor dat het gehuurde na afloop schoon achterblijft. 

 
  



Regels voor vrijwilligers en medewerkers  
 
1. Voor medewerkers en vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij 

gezondheidsklachten als voor bezoekers (zie onder punt 3 bij bezoekers). 
 

2. Medewerkers en vrijwilligers die behoren tot de risicogroepen zoals aangeduid door het RIVM 
wordt ontraden naar De Papaver te komen.  

 
3. Medewerkers en vrijwilligers krijgen een uitgebreide instructie/training over de naleving en 

handhaving van het protocol. 
 

4. Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende 
maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke 
afscherming. 

 
5. Voor kantoorwerkzaamheden geldt het protocol “Veilig naar kantoor”. Werkzaamheden waarvan 

de aard van het werk het toelaat, worden vooralsnog vanuit huis gedaan. 
 

6. Medewerkers en vrijwilligers zorgen ervoor de schoonmaker veilig kan werken met voldoende 
afstand tot andere mensen. Ze zorgen ervoor 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.  

 
7. Medewerkers en vrijwilligers zorgen ervoor dat flexplekken na afloop van het werk worden 

schoongemaakt (bureaublad, telefoontoestel, kopieerapparaat).  
 

Aanvullende regels voor vrijwilligers die horecagerelateerde werkzaamheden doen 
 
1. Vrijwilligers wassen hun handen goed (zie punt b. onder ‘algemeen’) voordat ze een 

horecagerelateerde taak doen, zoals koffie en theezetten, uitserveren van catering, opruimen van 
vaat. 
 

2. Bij binnenkomst van huurders informeert de vrijwilliger de huurders van de hygiënemaatregelen 
die in het protocol staan, met name de regels voor huurders en het toiletbezoek. 

 
3. De vrijwilliger zorgt ervoor dat de huurders bij het uitserveren van de catering zoveel mogelijk 

niet na elkaar dezelfde voorwerpen aanraken, tenzij de huurders vlak van tevoren hun handen 
hebben gewassen dan wel ontsmet. 

 
 


