Protocol ’t Spectrum Schijndel
Datum: 28 mei 2020
Van: Maartje van der Schoot, algemeen manager

Uitgangspunten
Met ingang van 1 juni worden de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding
van het Coronavirus versoepeld. CC ’t Spectrum wil met in achtneming van hierna
beschreven uitgangspunten en spelregels de openingstijden verruimen en voorzichtig een
beperkt aantal activiteiten weer opstarten.
’t Spectrum huisvest een aantal organisaties, hierna te noemen ‘vaste bewoner’.
De spelregels gelden voor de medewerkers van ’t Spectrum, tevens voor de medewerkers
van de vaste bewoners, als de bezoekers die op afspraak naar ’t Spectrum kunnen komen.
Algemeen
Voor zowel medewerkers als bezoekers blijven de algemene gedragsregels van kracht:
• Ben je ziek? Bij klachten van verkoudheid, koorts, hoesten en niezen, blijf thuis!
• Dit geldt ook wanneer een van je huisgenoten ziek is en boven 38 koorts heeft.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Niezen hoesten in de binnenkant van je ellenboog.
• Handen wassen.
• Kom alléén naar een afspraak en maximaal 5 minuten van tevoren.
Openingstijden
Voor vaste bewoners dagelijks van 08.00 – 17.00 uur
Woensdag van 08.00 – 20.00 uur.
Avondopenstelling alleen indien noodzakelijk, in overleg met vaste bewoners.
Tijden hiervoor wijken af van normale openingstijden; deze zijn bekend bij de Centrale balie.
Deurbeleid:
’t Spectrum is geopend voor medewerkers, bezoekers die een afspraak hebben bij een van
de vaste bewoners en bezoekers die aanwezig moeten zijn bij een activiteit.
Er komt een centraal meldpunt in het Pleincafé, waarbij zowel medewerkers als bezoekers
zich dienen te melden. Op deze manier kan worden bewaakt dat per ‘vleugel’ in het gebouw
het maximale aantal van 30 personen niet wordt overschreden.
Eventuele extra activiteiten:
Buiten de werkzaamheden van de vaste bewoners zou gestart kunnen worden met beperkte
verhuur van zalen voor vergaderingen, cursussen en bijeenkomsten.
Hiervoor geldt het volgende:
• Bijeenkomsten vinden plaats in een vaste opstelling met maximaal 15 personen.
(MFZ/ Blauwe zaal/ Witte zaal/ Rode zaal)
• De verhuur van zalen kan alleen plaatsvinden binnen de met de vaste bewoners
vastgestelde openingstijden.
Nog geen overige activiteiten; maximale aantal personen is dan niet te handhaven.

Horeca:
Vooralsnog blijft de bar in het Pleincafé tot nader order gesloten.
Indien gewenst zal koffie en thee/ water worden klaargezet in een van de te huren zalen; het
gebruik hiervan is middels zelfbediening. Tevens zullen hier desinfecterende doekjes
aanwezig zijn.
Ten alle tijden geldt dat wanneer mensen buiten de vastgestelde openingstijden in het
gebouw aanwezig moeten zijn, ze hiervoor contact op kunnen nemen met:
Bart van Engeland, Hoofd horeca & huisvesting, telefoon 06 – 39 62 69 54

Spelregels
Ingang – routing – uitgang
1. De draaideur aan de voorzijde van het gebouw wordt vastgezet en is de enige ingang
voor ’t Spectrum, zowel voor de medewerkers van alle gehuisveste organisaties als
de bezoekers hiervan.
2. Zowel medewerkers als bezoekers melden zich bij een duidelijk zichtbaar centraal
meldpunt in het Pleincafé; dit om toezicht te houden op het aantal bezoekers in het
gebouw. Door de medewerker die het centraal meldpunt bemand zal een
dubbelcheck worden uitgevoerd ten aanzien van de algemene gedragsregels, als
aanvulling op punt 11.
3. De bezoeker zal bij het centraal meldpunt worden opgehaald door een medewerker
van de organisatie waarmee hij of zij een afspraak heeft. Dit om te voorkomen dat
bezoekers gaan dwalen door het gebouw.
4. Aan de voorzijde van het gebouw is tevens de uitgang; de deur links van de draaideur
wordt gebruikt als uitgang. Dringend verzoek aan medewerkers en bezoekers zich
ook af te melden bij het centrale meldpunt. Alle overige toegangsdeuren worden
alleen gebruikt als nooduitgang.
5. De trap bij binnenkomst rechts is voor het stijgende verkeer; de trap achter links is
voor het dalende verkeer.
6. De lift is bedoeld voor stijgend én dalend verkeer; maximaal 1 persoon per gebruik.
7. Op veel plekken wordt de looproute aangeduid. Op plekken waar dat niet zo is, of
waar voldoende ruimte is om uit te wijken vragen we gezond verstand te gebruiken.
Hygiëne
8. Bij de hoofdingang van het gebouw komt een mobiele desinfectiezuil te staan. Deze
zal worden voorzien van desinfectiegel.
9. De ruimtes die mogelijk voor vergadering worden verhuurd krijgen een vaste set
desinfecterende schoonmaakmiddelen. Gebruikers dienen na gebruik de tafels
schoon te maken. Met medewerkers van ’t Spectrum en het externe
schoonmaakbedrijf worden afspraken gemaakt over aanvullende schoonmaak.

Sanitaire voorzieningen
10. Zowel boven als beneden zullen twee toiletten voor gebruik worden opengesteld,
zowel bij de dames als bij de heren. De overige toiletten hebben geen toegang. In de
toiletten zullen voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn die na gebruik
toegepast dienen te worden.
Vaste bewoners
11. Iedere vaste bewoner is in de eigen ruimte verantwoordelijk voor het in acht nemen
van de algemene gedragsregels.
12. Iedere vaste bewoner is in de eigen ruimte verantwoordelijk voor het toepassen van
triage bij de bezoekers die alleen op afspraak naar ’t Spectrum kunnen komen.
13. Iedere vaste bewoner is zelf verantwoordelijk voor het toezien op de anderhalve
meter afstand tussen aanwezigen. Tevens voor het toezien op het aantal vierkante
meters die minimaal vereist zijn voor het aantal mensen in de ruimte.
14. Ook medewerkers van de vaste bewoners van ’t Spectrum melden zich bij het
centrale meldpunt, zowel bij binnenkomst als bij vertrek.

Kantoor
(Medewerkers Spectrum)
15. Gelet op de voorschriften van het RIVM vragen we je om alleen ná overleg met je
leidinggevende naar het werk te komen, zodat we ook daar toezicht kunnen houden
op het aantal personen op kantoor.
16. Wanneer er met meerdere personen gebruik wordt gemaakt van een werkplek
(flexwerken), laat de werkplek schoon achter. Desinfecterende middelen worden ter
beschikking gesteld.
17. Let op dat je tijdens de lunchpauze ook de algemene gedragsregels in acht neemt.

