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Inleiding 

 

 Dit  protocol geldt voor iedere bezoeker en contractueel huurder, tijdens bijeenkomsten, 
activiteiten en repetities in alle ruimtes van het Olympiagebouw. 

 Het protocol van het Olympiagebouw is leidend. 

 Naast het Protocol van het Olympiagebouw moet elke huurder en/of vereniging een eigen, 
door de gemeente Alkmaar goedgekeurd Coronaprotocol hebben. 

 Bezoekers houden zich aan het protocol van de aanwezige partij/huurder en protocol van het 
Olympiagebouw. 

 De huurder/gebruiker van het Olympiagebouw is ten tijde van het daadwerkelijk gebruik, 
verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van dit protocol. 

 
Richtlijnen 

 
Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s  

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Was vaker je handen.    

 Nies in je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes.  
 Schud geen handen. 

 Blijf thuis bij klachten. 
 

Hygiënemaatregelen  

 Bij aanvang en eind van een activiteit wordt de zaal of de decorbouwruimte veegschoon 
achtergelaten. 

 Na gebruik worden meubels, gereedschappen, oppervlakten en deurklinken schoongemaakt 
met desinfecterende spray. 

 
In het gebouw is aanwezig 

 Papieren handdoekjes. 

 Desinfecterende handgel, voor ontsmetten van handen. 

 Desinfecterende spray. Na gebruik van de tafels, stoelen, deurgrepen en overige oppervlakten 
worden deze in gespoten met de spray. Nadrogen is niet nodig. 

 
Bar- en keukengebruik 

 De bar en keuken zijn tot nader order buiten gebruik en blijven afgesloten  

 Glaswerk en servies wordt niet gebruikt. 

 Katoenen handdoeken, theedoeken en dweiltjes worden niet gebruikt. 

 Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van water in de keuken.  
Waterflesjes worden zoveel mogelijk thuis gevuld en niet in de keuken van het gebouw. 

 Als de keuken gebruikt wordt, na afloop desinfecteren met de spray. 
 
Toiletgebruik 

 De aanwezige toiletten worden zo min mogelijk gebruikt, alleen in geval van nood. 

 In de toiletten is schoonmaakmiddel aanwezig met papieren handdoekjes in de hal. 
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Ventilatie 

 De ramen in de zaal en in de decorruimte zijn voorzien van ventilatieroosters die standaard 
open zijn. 

 Er is een afzuiginstallatie aanwezig (schakelaar in de keuken) die aangezet kan worden 

 Tevens is ventilatie mogelijk via de voordeur en nooddeur. 

 De decorruimte kan extra geventileerd worden via de roldeur. 

 Na gebruik van de zaal moet deze enige tijd geventileerd worden door de nooddeur en 
voordeur open te zetten. Bij vertrek dient alles weer afgesloten te worden. 

 Na gebruik van de decorbouwruimte wordt het pand weer door de hoofdingang verlaten. Na 
gebruik dient de ruimte enige tijd te worden geventileerd door de grote roldeur te openen. 

 
Aanwezigheid in het gebouw 

 De gebruiker/huurder is alleen in het gebouw op de vaste gehuurde dagdelen en eventuele 
extra dagdelen, die vooraf gereserveerd zijn.  

 De huurder is buiten deze dagdelen niet in het gebouw. 
 
 
Looproutes 

 Binnen te treden via de voordeur en te vertrekken via de nooduitgang.  

 De laatste bezoeker sluit de nooduitgang aan de binnenzijde en verlaat het pand door de 
voordeur. 

 Mocht men elkaar toch moeten passeren in de smalle hal, doe dit dan met afgewend gelaat 
en geef elkaar zoveel ruimte als mogelijk is. 
 

Handhaving 

 In het Olympiagebouw is geen vaste beheerder aanwezig. 

 Het naleven van de protocollen is verantwoordelijkheid van de aanwezige huurder. 

 Het bestuur van de Stichting vrienden van SDG is verantwoordelijk voor de juiste naleving van 
het protocol. Mogelijke boetes als gevolg van het niet naleven van de protocollen worden 
doorberekend aan de op dat moment aanwezige huurder. 

 Het bestuur van de Stichting vrienden van SDG behoudt zich het recht voor een 
gebruiker/huurder de toegang tot het gebouw te ontzeggen als blijkt dat het protocol 
onvoldoende wordt nageleefd. 

 Dit protocol is bindend voor alle gebruikers/huurders van het gebouw en vormt één geheel 
met de eerder opgestelde huurovereenkomst en gebruikersregels. 
 

 


