Protocol Open Monumenten Dag 12 september 2020
Locatie: Het Zendstation, Lopikerkapel
Organisatie: Stichting Kunst en Cultuur Lopik (K&C) in samenwerking met verschillende organisaties
Algemeen
1.

De regels hangen bij de ingang van het monument en worden binnen herhaald.

2.

De regels voor bezoekers staan tevens op de website van K&C.

3.

Het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd in een zaal aanwezig mag zijn, is aangegeven bij
iedere zaal. Uitgangspunt is dat 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. Voor de berekening is de
basis één bezoeker per 10 m2 netto vloeroppervlakte. Een huishouden geldt hierbij als één persoon.
Zie bijlage 1.

4.

Bezoekers moet een starttijdvak reserveren via de website
https://www.openmonumentendag.nl/monument/zendstation-nozema/. Door de reservering
verklaren bezoekers zich akkoord met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij
gezondheidsklachten. De contactgegevens bij de reserveringen zijn afgeschermd voor de organisatie,
maar kunnen ter beschikking worden gesteld aan de betrokken instanties in geval van de noodzaak van
een contactonderzoek bij een corona-uitbraak.

5.

Bezoekers zonder reservering moeten wachten of er plekken vrijvallen en kunnen alleen het gebouw
betreden als de organisatie bepaalt dat dit verantwoord is. Bovendien moeten zij hun contactgegevens
op de daarvoor bestemde formuliertjes invullen en deponeren in een gesloten brievenbus. De inhoud
hiervan wordt enkele weken na het evenement vernietigd, indien blijkt dat er geen contactonderzoek
ingesteld hoeft te worden bij een corona-uitbraak. Anders wordt de gesloten bus aan de daartoe
aangewezen instanties overhandigd.

6.

Eén individu per gezelschap toont de toegangskaart; kinderen t/m 12 jaar kunnen dat samen met een
volwassene uit het gezelschap doen. Hierbij wordt de anderhalve-meter afstandsregel in acht
genomen.

7.

Bij de toegangscontrole zijn duidelijke instructies aanwezig, duidelijk zichtbare strepen getrokken of
vakken gemaakt die de afstand aangeven van minstens anderhalve meter.

8.

Het aantal bezoekers wordt geteld bij binnenkomst en bij de uitgang. Is het maximale aantal binnen,
dan moeten nieuwe bezoekers buiten wachten.

9.

Iedereen moet 1,5 meter afstand tot elkaar houden in het monument maar ook vóór het monument
(of in de directe omgeving).

10.

In het monument is een eenrichting routering aangebracht, met separate in- en uitgang.

11.

De leden van het kernteam vormen het corona-aanspreekpunt en zorgen dat de richtlijnen zo goed
mogelijk worden uitgevoerd en eventuele vragen van bezoekers en collega’s worden beantwoord.

12.

De vrijwillige medewerkers krijgen een uitgebreide instructie over de manier waarop het protocol in
het monument moet worden uitgevoerd.

13.

Desinfecterende gel is op diverse plaatsen in het monument beschikbaar voor medewerkers en
bezoekers.

14.

Toiletten, deurklinken, trapleuningen, pinapparaten e.d. worden regelmatig schoongemaakt.

15.

Er zal geen formele opening zijn, om een te grote concentratie van mensen te voorkomen.

16.

De uitgangspunten voor dit protocol zijn de richtlijnen van het RIVM en de regels zijn gebaseerd op het
Museumprotocol.

Regels voor medewerkers (vrijwilligers)
•
Houd 1,5 meter afstand. Daar waar contact niet voorkomen kan worden moeten aanvullende
maatregelen genomen worden die kunnen bestaan uit mondkapjes, handschoenen en fysieke
afscherming.
•
Schud geen handen.
•
Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
•
Neem alle hygiënemaatregelen in acht en was regelmatig je handen.
•
Was je handen in ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer en
na het schoonmaken.
•
Hoest en nies uitsluitend in de elleboog en gebruik alleen papieren zakdoekjes.
•
Blijf thuis wanneer je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C) en meld dit zo snel mogelijk aan de organisatie.
•
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft en meld dit zo
snel mogelijk aan de organisatie.
•
Zorg als je in functie bent dat je herkenbaar bent voor bezoekers.
•
Zorg dat er in de zaal waar jij ingedeeld bent, dat bezoekers zich aan onderstaande regels houden en
voldoende afstand bewaren. Verzoek bezoekers anders de regels in acht te nemen of door te lopen.
•
De toegang moet altijd bemand zijn.
Regels voor bezoekers
Vanwege de Corona-maatregelen zal uw bezoek een “doorstroom”-karakter krijgen. Het gebouw is echter
zodanig groot, dat u toch rustig rond kunt kijken en van de gebruikelijke ontspannen en gezellige sfeer kunt
genieten.
•
Houdt u aan dit protocol en houdt altijd rekening met het welzijn van uzelf en van anderen.
•
Maak uw handen direct bij de ingang schoon met desinfecterende gel en schud geen handen.
•
Raak niets aan dat niet aangeraakt hoeft te worden, tenzij het voor uw eigen veiligheid is.
•
Houdt anderhalve meter afstand van alle personen die niet behoren tot uw eigen huishouden.
•
Uiteraard gelden alle andere basisregels ter voorkoming van de verspreiding van Corona.
•
Heeft u last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of
smaak, verhoging, koorts en benauwdheid, of bent u positief getest op Corona, blijf dan thuis.
•
Heeft één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of
benauwdheid, of is deze positief getest op Corona, blijf dan thuis.
•
Er is een vaste route met eenrichtingsverkeer. Volg deze route en ga niet tegen de richting in.
•
Per ruimte is vastgesteld hoeveel personen zich hier tegelijkertijd kunnen bevinden. Een huishouden
geldt als één persoon. Dit aantal is per ruimte aangeplakt.
•
Het totale aantal bezoekers bepaalt hoe lang u overal kunt rondkijken. Bent u er op een rustig moment,
dan zal dit wat langer zijn dan op een druk moment.
•
U volgt altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers op (herkenbaar aan de groene hesjes).
•
In het horeca-gedeelte gelden vaste zitplaatsen. De tafels zijn zodanig geplaatst dan anderhalve meter
afstand gewaarborgd is. U kunt niet zelf met tafels gaan schuiven. Medewerkers wijzen u uw plaats.
•
Bezoekers die behoren tot risicogroepen dienen extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te
volgen.
•
In de route is een aantal steile trappen opgenomen, deze kunnen een obstakel vormen als u minder
mobiel bent. Er is geen bruikbare lift aanwezig.
•
Er zijn helaas geen voorzieningen voor rolstoelen.
Vervoer
•
Bezoekers worden geadviseerd om op de fiets te komen.
•
Voor auto’s geldt eenrichtingsverkeer op het terrein van het Zendstation.
•
Er is voldoende parkeergelegenheid. Een parkeerwacht wijst de plaatsen aan.
•
Zorg bij het in- en uitstappen voor het in achtnemen van de anderhalve meter afstand.

Bijlage 1 bij protocol Open Monumenten Dag 12 september 2020
Maximaal aantal bezoekers per ruimte
Zalen

m2

maximaal aantal
personen*

Entree/hal - trappenhuis

77,9

8

Kantine

380

38

Gerbrandyzaal

50

5

25,5

3

Kamer 3.04 Holle brug

45

5

Zenderzaal

200

20

Kelder (3 ruimtes)

150

15

Kamer 3.05 Lopikerwaard in oorlogstijd

*NB een huishouden geldt als 1 persoon.

