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Juni herstelmaand ontmoeting bewoners
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I
Vanwege de covid-19 uitbraak in Nederland heeft PBAZO op 13 maart 2020 al haar panden 

gesloten in navolging van de regelgeving van de regering en aanbevelingen van het RIVM.

In die periode hebben onze medewerkers diverse vrijwillige taken op zich genomen 

in coörperatie met andere sociale partners in het stadsdeel met name om de meest 

kwetsbaren in onze samenleving te steunen 

Daarnaast heeft PBAZO al die tijd het nieuws nauwlettend gevolgd en nagedacht over  

een heropening en met name de randvoorwaarden daarvoor.

Nu de regering versoepeling van de maatregelen heeft aangekondigd is PBAZO van plan 

vanaf 2 juni 2020 gefaseerd en met inachtneming van de regelgeving van de regering, 

lokale overheid, aanwijzingen van het RIVM en aangescherpt op detailniveau aan de hand 

van de ‘handreiking sociaal werk op locaties‘ van Sociaal Werk Nederland de panden 

geleidelijk weer te openen voor (primair de kwetsbare) bewoners van Amsterdam Zuidoost. 

Dit protocol beschrijft de maatregelen en randvoorwaarden die PBAZO zal gaan  

hanteren om heropening mogelijk te maken. Het bevat algemene voorwaarden, fysieke 

aanpassingen panden, uitvoering, hygiëne, personeel, fasering en voorbereiding.

Tot slot dient vermeld te worden dat dit protocol regelmatig aangepast zal worden naar 

aanleiding van praktijkervaringen en nieuwe regelgeving en RIVM adviezen.

Inleiding
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PProtocol Exit Lockdown
BuurtHuizen SDZO maand juni

Algemene�voorwaarden�

• Houd 1,5 meter afstand.

•  Geen vrije inloop in de panden (vrije inloop wordt omgezet voor bepaalde groepen in 

een activiteit).

• Geen horeca en maaltijdservice.

• Geen kook en/of eet activiteiten.

• Geen feesten en partijen.

•  Voorlopig geen gebruik van toiletten, slechts in noodgevallen.

•  Activiteiten waarbij 1,5 meter afstand niet aangehouden kan worden zijn uitgesloten.

•  Aanbieders en deelnemers dienen de regels strikt aan te houden. Overtreding van de 

regels betekent onmiddellijk verlaten van het pand.

Fysieke�aanpassingen�panden

•  Voor zover praktisch mogelijk gescheiden in- en uitgangen voorzien van borden in- en 

uitgang en bij de uitgang een hekje buiten op 1  meter van de uitgang om (onbedoelde) 

inloop daarlangs te voorkomen.

•  Voor zover praktisch mogelijk éénrichtingsverkeer binnen de panden, aan te geven met 

pijlen.

•  Grid van 2 x 2 meter uitzetten met tape in de grote(re) ruimtes, 1 persoon per vak.

•  Borden op de deuren van alle ruimtes met het maximaal toegestane aantal personen 

voor die ruimte.

•  Borden op en in de liften: maximaal 1 persoon toegestaan.

•  Recepties voor zover aanwezig voorzien van transparant plastic scherm.

•  Bord bij de ingang met de regels.

Uitvoering

• Deurbeleid:

• - Alleen toegang bij deelname activiteit.

• -  Alleen toegang mits vrij van ziekteverschijnselen (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

benauwdheid en/of koorts).

•  Desinfecteren handgel bij de in- en uitgang. Verplicht handen reinigen bij binnenkomst.

• 3x daags corona schoonmaak (zie bijlage corona schoonmaak)

•  Na activiteit worden de ruimte en de gebruikte middelen schoon gemaakt (zie bijlage 

corona schoonmaak).
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• Activiteiten:

• -  Herverdelen/indelen.

• -  Maximale duur 1,5 uur.

•  -  Verschillende tijdsloten d.w.z. partijen komen op separate tijdstippen binnen of 

verlaten- het pand.

• -		Geen	consumpties	toegestaan.	Voor	koffie,	thee	en	water	wordt	gezorgd.

• -  Flyers voor iedere bezoeker met daarop de regels

Hygiëne

• Coronaschoonmaak (bijlage).

• In principe geen gebruik van toiletten.

• Desinfecterend persoonlijke handgel voor personeel.

• Desinfecterend handgel op toiletten.

Personeel

• Per pand altijd 2 beheerders.

• Beheerders dragen een vest met 1,5 meter opdruk.

• Beheerders zijn verantwoordelijk voor het deurbeleid en de schoonmaak in het pand.

•  Voor personeel zijn handschoenen en mondkapjes eventueel beschikbaar voor vrijwillig 

gebruik.

•  Bij ziekte (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts) dient 

personeel thuis te blijven.

Fasering

Fase 1 – Groen – Vanaf 2 juni t/m 30 juni

• Kostprijs: alle partijen 0-tarief (pilot exit lockdown).

• Senioren activiteiten in kleine groepen.

• Primair gericht op ontmoeting en ondersteuning van kwetsbare bewoners.

• -	Koffie	of	thee	met	een	koekje.

• - Mogelijkheid hulpvragen te stellen die wij oppakken en/of uitzetten.

• - 2 à 3 x per dag.

• Geen dans en sport activiteiten.

• Maximaal 30 personen inclusief personeel per pand.

•  Kantoorgebruikers kunnen weer opstarten.

• Opening van 09.30 tot 17.30 uur op weekdagen.

Fase 2 – Oranje – Vanaf 1 juli – Afhankelijk van maatregelen overheid

• Wordt nader ingevuld.

Fase 3 – Rood – Nog geen datum bekend – Afhankelijk van maatregelen overheid

• Wordt nader ingevuld.
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Voorbereiding

• Overleg met personeel per pand over het protocol.

• Uitvoering fysieke aanpassingen panden.

•	Verzorgen	borden,	poster	en	flyers.

• Website aanpassen:

• - Aantal personen per ruimte nieuwe situatie vermelden.

• - Aankondigen beperkte openstelling (ook social media- facebook, instagram en twitter).

• - Aankondigen regels bezoekers:

• - - Houd 1,5 meter afstand.

• - - Vooraf aanmelden bij de aanbieder verplicht. 

• - -  Kom alleen of met maximaal 2 andere personen uit jouw huishouden. 

• - - Kom op de afgesproken tijd.

• - -  Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

• - -  Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten.

• - - Schud geen handen.

• - - Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet; vermijd het toilet op locatie.

• - - Vermijd liften, anders maximaal 1 personen per lift.

• - - Was uw handen bij binnenkomst met de desinfecterend gel bij de ingang.

• - - Volg altijd de aanwijzingen van het beheer/personeel op.

• E-mail voorbereiden met regels voor aanbieders:

• - Bel of mail de deelnemers voor deelname.

• - Neem een lijst met namen mee naar het buurthuis.

• - Houd je strikt aan het aantal afgesproken deelnemers.

• - Volg altijd de aanwijzingen van het beheer/personeel op.
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BBijlagen
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Anansi
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Bonte Kraai
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Gein
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Holendrecht
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Kwakoe
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NoLIMIT
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Corona schoonmaak CO
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DAGELIJKSE REINIGING - 3X PER DAG BEGIN/EINDE 12-13 18-19
teken begin of einde en 12-13 en 18-19 af wanneer gedaan

benodigheden
emmer sop
nieuw geel doekje
plastic handschoenen

uitvoeren
deurknoppen en schakelaars afnemen
kranen afnemen
wastafels uitnemen
bar, receptie, keukenbladen en tafels afnemen
arm/rug leuningen stoelen afnemen
kassa afnemen
toiletbrillen afnemen
vloeren toiletten dweilen
afvalbakken wc’s legen
doekjes en sponsjes vervangen

controleren en aanvullen
handgel pompjes wc’s
papieren handdoekjes wc’s

niet doen
stoffen theedoeken/handdoeken ophangen
theedoeken meer dan 1x gebruiken - gebruikt is in de was

voorraad om extra op te letten
handgel / doekjes / sponsjes / plastic handschoenen

NA IEDERE BIJEENKOMST/ACTIVITEIT 

benodigheden
emmer sop
nieuw geel doekje
plastic handschoenen

uitvoeren
deurknoppen, schakelaars en gebruikte middelen afnemen
tafels afnemen
arm/rug leuningen stoelen afnemen

WEKELIJKSE REINIGING

uitvoeren 
vloeren en trappen vegen/stofzuigen en evt dweilen
kantoorbureau’s en lage kasten afnemen
spiegels afnemen
afvalbakken legen
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Aanvullende voorwaarden
Per soort activiteit

Volgen zo spoedig mogelijk.
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contact
PBAZO

Geldershoofd 80 

1103 BG 

Amsterdam

020 240 66 56

info@pbazo.nl

www.pbazo.nl

© 2020 PBAZO
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