Protocol AV NVSW op 29 augustus in MFG De Marke te Hattem
Om de bijeenkomst mogelijk te maken, zijn wij genoodzaakt een aantal
regels in acht te nemen. Dit om verspreiding van het Coronavirus zo veel
mogelijk te voorkomen. Deze regels zijn overeengekomen met het
management van MFG De Marke.
Deze maatregelen maken onze bijeenkomst ongetwijfeld anders dan dat wij gewend zijn. Toch
hebben wij er veel vertrouwen in dat het ons met ieders medewerking lukt om met elkaar deze
bijeenkomst goed te laten verlopen. Wij danken u voor uw medewerking.
 Ontvangst van de leden met een koffie/thee buffet (in disposable) in de Foyer. We kijken
na of u zich heeft aangemeld en of u lid bent van de NVSW. (Alleen leden kunnen worden
toegelaten). Met het tekenen van de presentielijst stemt u in met het protocol voor deze
dag. U wordt verzocht uw handen te reinigen met de beschikbare gel.
 Het meebrengen van honden is vandaag niet toegestaan.
 Een tweetal vrijwilligers wijst u de route naar de zaal. Wilt u van voren af aan de
zitplaatsen innemen?
 De zaal is ingericht met stoelen in theateropstelling en onderlinge afstand van 1,5 meter.
 Op de stoelen staat een papieren zakje met daarin verpakt een koek voor bij de
koffie/thee. Tevens vindt u stembriefjes in dit tasje, die u na afloop kunt weggooien.
 In de zaal zijn aan het einde van het looppad twee vaste microfoons op standaard
opgesteld. Geef elkaar ruimte bij het naar en van de microfoon lopen.
 Door de Corona maatregelen is de 1,5 meter regel van kracht, als ook zoveel mogelijk
eenrichtingsverkeer. Met name naar en van de toiletten. De Marke geeft dit aan met
pijlen.
 Afhankelijk van het aantal aanwezigen zal er na afloop iets te drinken worden
aangeboden vanaf een kar die langs komt of door het ophalen in de foyer.
 Na afloop van de AV kunnen leden via de twee nooddeuren naar buiten. IN het halletje
kan ieder een flesje water pakken voor onderweg.
 Verder gelden de bekende regels: Bent u verkouden, heeft u koorts, heeft u iemand in
uw omgeving (ontmoet) met Corona? Blijft u dan thuis. We schudden geen handen.
Houdt ook binnen en bij het naar binnen en naar buiten gaan 1,5 m afstand.
Wij zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten. Op ‘afstand', voor wat betreft het aantal meters, maar
dichtbij voor wat betreft de beleving.
Bestuur NVSW in samenwerking met
Management MFG De Marke

Disclaimer en aansprakelijkheid.
Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er
wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen we dit concept protocol daar zo spoedig
mogelijk op aanpassen. Wij hebben het document zorgvuldig samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie,
desondanks kan het zo zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn.

