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Ieder kind speelt, van jong naar oud. Een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, kinderen
ontwikkelen door te spelen. Speelotheek Geldermalsen biedt binnen en buitenspeelgoed aan.
Speelgoed om uit proberen, te variëren. Het geeft plezier en stimuleert allerlei vaardigheden.
Hieronder leest u het noodzakelijke protocol, dat is opgesteld in het belang van iedereen die
een bezoek neemt aan Speelotheek Geldermalsen.
Algemeen
• Leden zijn welkom vanaf vrijdag 15 mei a.s.
• De Speelotheek is alleen open op afspraak tijdens de reguliere openingstijden.
• Vrijwilligers én leden wordt verzocht, zoveel mogelijk, gebruik te maken van de ingang
aan de zijkant van De Pluk. Hierdoor vermijdt men de hoofdingang.
• Vrijwilligers én leden wordt verzocht, vóór het binnengaan, hun handen te
desinfecteren met desinfecterende handgel.
• Tussen vrijwilligers onderling en tussen leden moet altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden.
• Maximaal één lid (met eventueel maximaal 1 kind) aanwezig per kwartier in de ruimte.
• Maximaal 1 vrijwilliger in de ruimte aanwezig waar het lid is, maar alleen op verzoek.
• Maximaal 2-3 vrijwilligers aanwezig in de ruimte ernaast.
• Alles wat niet (goed) schoongemaakt kan worden, wordt voor 1 week opgeslagen in
een daarvoor speciaal gemaakte kast (denk hierbij aan puzzels).
• Voor sluitingstijd zullen deurklinken, aanrecht, balie e.d. schoongemaakt worden.
• Er is een schoteltje aanwezig op de balie waar het contant geld opgelegd kan worden,
zodat handcontact wordt vermeden. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt
van een zogeheten betaalverzoek.
• Aangezien we een gezamenlijke ruimte delen met KDV De Pluk op de woensdag. Is
woensdag 27 mei de eerste woensdag die wij open zullen gaan volgens bovenstaande
regels.
• De tijden die we open zijn op afspraak zijn woensdag 14:45 – 16:00 uur en vrijdag van
19:00 – 20:15 uur. We hebben een kwartier voor en een kwartier na nodig om alles
gereed te maken en af te sluiten.
De communicatie naar klanten over de richtlijnen om de veiligheid en hygiëne bij de
Speelotheek te borgen, verloopt via mail en Sociale Media(Facebook). De Rijksoverheid
ondersteunt deze communicatie met een duidelijke poster over de veiligheids- en
hygiënemaatregelen die wij ook goed zichtbaar zullen ophangen én publiceren op de website.
De verwachting is dat we deze maatregelen tot en met de zomervakantie moeten doen maar
misschien niet meer op afspraak maar bepaald aantal mensen binnen. Waarbij een looproute
gemaakt zal moeten worden. Om de drukte in de gangen te vermijden. Dit is iets wat we later
kunnen bespreken met KDV en De Pluk.
Belangrijkste regels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM)
• Blijf thuis als u verkouden bent.
• Bij koorts of benauwdheid blijven alle huisgenoten thuis.
• Vermijdt drukke plekken.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Was je handen regelmatig met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog.
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Gebruik papieren zakdoekjes.
Schud geen handen.

