
Aanvulling corona protocol KGR De Hunze (17 juni 2020) 
 
Dit is een aanvulling op het sinds 1 juni 2020 geldende protocol 
 
 
Aanleiding 
Op grond van de berichtgeving van 16 juni van Sport050 en de door de Veiligheidsregio 
Groningen afgekondigde noodverordening, kunnen kleedkamers en douches met ingang van 
heden weer worden gebruikt. Hierbij blijft overigens de 1,5 meter regel onverkort van 
kracht. Met ingang van woensdag 17 juni stelt KGR De Hunze de kleedkamers en de daarin 
gelegen doucheruimtes weer open op basis van de volgende uitgangspunten: 
 
Openstelling kleedkamers en douches 

 Per kleedkamer zijn maximaal 6 personen tegelijk aanwezig. 

 Van de respectievelijke doucheruimtes zijn alleen de buitenste twee douches in 
gebruik; de middelste 3 douches zijn buiten gebruik. 

 De in de kleedkamers aanwezige leden zijn zelf verantwoordelijk dat dit maximum 
aantal niet wordt overschreden 

 De leden houden in de kleedkamer de 1,5 meter regel in acht 

 De leden zorgen er voor dat het omkleden en douchen met een zodanig tempo en 
voortvarendheid plaatsvindt dat geen onnodig oponthoud plaatsvindt voor andere 
(nakomende) leden 

 De leden zorgen er voor dat de kleedkamers schoon en netjes blijven 
 
Openstelling Wc’s 

 Parallel aan de openstelling van de kleedkamers zijn met ingang van 17 juni de 
reguliere Wc’s (dames en heren) open voor gebruik 

 Per toiletgroep zijn alleen de buitenste toiletten in gebruik; de middelste toiletten in 
beide toiletruimtes zijn gesloten. 

 het invalidentoilet is met ingang van 17 juni alleen te gebruiken door de doelgroep. 
 
Hygiëne 

 Het bestuur draagt zorg voor regelmatige reiniging van de kleedkamers en douches  

 De Wc’s worden ten minste 2x per dag gereinigd 
 
Berichtgeving 

 Het bestuur publiceert deze aanvulling op de site van KGR De Hunze en informeert 
de leden over de openstelling en de condities waaronder dat geschiedt 

 Het bestuur maakt in de kleedkamers en de Wc’s zichtbaar onder welke condities het 
gebruik van kleedkamers, douches en Wc’s mogelijk is 

 Deze aanvulling op het protocol is in print beschikbaar in de centrale hal van het 
botenhuis. 
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