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Covid-19 Protocol 

 
Algemeen 
 
Vanaf 1 september opent de Groote Sociëteit haar deuren weer voor een aantal activiteiten 
van het seizoen 2020 - 2021. De regelgeving ten aanzien van Covid-19 is op een aantal 
punten gewijzigd en/of aangescherpt. Op hoofdlijnen enkele belangrijke punten: 

 Thuisblijven bij gezondheidsklachten; 
 Meldt u vooraf aan via de website (link staat in Nieuwsbrief). Dit is van belang i.v.m. het 

maximum aantal deelnemers dat per activiteit geldt; 
 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst, en vul de checklist in (dit is verplicht, o.a. 

gezondheidsverklaring, tijdstip en contactgegevens, zie bijlage), pak uw naambordje en 
overhandig de checklist aan de kastelein; 

 Neem direct plaats op een stoel, ga niet rondlopen en schouderkloppen; 
 Houdt u aan de looproutes als u naar bar of toilet loopt; 
 Verplaats uw stoel niet (zie markering op de grond); 
 Houdt altijd 1,5 meter afstand; 
 Hoest of nies in voorkomende gevallen in uw elleboog. 

Aanwijzingen van het personeel, directieleden en coördinatoren van De Groote Sociëteit 
zullen stipt worden opgevolgd. Als we ons met elkaar aan de regels houden is het toch 
mogelijk elkaar te ontmoeten. 
 
 
Maatregelen de Groote Sociëteit m.b.t. Covid-19 
 
Naast de gezelligheid en een goed gesprek is de veiligheid het belangrijkste punt. De Groote 
Sociëteit heeft een aantal maatregelen genomen om uw veiligheid zoveel mogelijk te 
waarborgen. Wij vragen van onze bezoekers dat ze zich houden aan onze aanwijzingen. 
Daarnaast heeft elke bezoeker een eigen verantwoordelijkheid om anderen en zichzelf te 
beschermen. Als eerste stap: voorkom teleurstelling, meld u aan (via website of 
nieuwsbrief). U ziet dan of het maximum aantal deelnemers al is bereikt. 
 
U komt standaard aan via het parkeerterrein (met fiets, auto of lopend):  

 De ingang aan de parkeerplaats-zijde is de komende tijd de primaire ingang voor leden; 
 Heeft u verschijnselen (koorts, benauwdheid, droge hoest, vermoeidheid)? Blijf dan thuis; 
 Bij de achterdeur (parkeerplaats-zijde) en de voordeur heeft u de mogelijkheid uw handen te 

desinfecteren, doe dit aan het begin en eind van uw bezoek; 
 Vul de checklist (zie bijlage) in, en overhandig dit aan de kastelein; 
 Pak uw (nieuwe) naambordje van het badges-bord in de hal, en ga direct in de zaal waar de 

activiteit plaatsvindt op een stoel zitten; 
 Geef elkaar geen hand en ga ook niet schouderkloppen; 
 Houdt altijd 1,5 meter afstand; 
 Wees sociaal en geef elkaar voorrang; 
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 Mocht u moeten niezen of hoesten, doe dit dan in uw elleboog; 

 

Volg de aanwijzingen: 
 De Sociëteit heeft op alle nodige manieren aanwijzingen gegeven om te zorgen voor een 

veilig bezoek: volg de aanwijzingen van personeel/directie/coördinatoren op; 
 Meubilair dient op de aangegeven plek (markering op de vloer) te blijven staan; 
 Gemarkeerde plekken in de vensterbankjes (Groote Zaal) mogen niet worden gebruikt; 
 Volg de aangegeven looproutes; 
 Blijf achter aangegeven lijnen staan. 

 
Bestellen aan de bar en afrekenen 

 Bestellen van drankjes en afrekenen kan alleen aan de zijkant van de bar (bij de kassa); 
 Er is aangegeven op welke plekken u mag staan om op uw beurt te wachten.  Zijn de wacht-

plekken vol, dan dient u op een zitplaats te wachten om de looproute vrij te houden; 
 Klaargemaakte drankjes worden halverwege de bar geplaatst; 
 U kunt alleen voor uzelf een drankje afhalen. Wilt u iemand trakteren dan zal de gelukkige 

zelf het drankje moeten afhalen!; 
 Neem lege glazen zoveel mogelijk mee naar de bar en plaats ze op de aangegeven plek; 
 Wij werken voorlopig met een lage personele bezetting, wees geduldig a.u.b.; 
 Een consumptie gebruiken mag alleen als u zit, u mag niet blijven staan; 
 Afrekenen bij voorkeur met uw pinpas, fooien kunnen aan de pintransactie toegevoegd 

worden of als cash in de fooienpot gedaan. 

 
Een bezoek aan het toilet 

 Het toilet is beschikbaar, maar probeer het gebruik zoveel mogelijk te beperken; 
 In elke zaal kunt u zien of het toilet in gebruik is door iemand uit uw zaal aan de aanwezige 

bordjes; 
 Draai ook zelf het bordje om als u gaat èn als u terugkomt; 
 Geef ook in de hal bij het toilet aan dat het toilet bezet is door het bordje om te draaien en 

draai deze terug als er na uw bezoek niemand staat te wachten; 
 Er is één wachtplek in de hal van het toilet; 
 In de garderobe zijn 2 plekken beschikbaar waar u kunt wachten tot het toilet beschikbaar is; 
 Voor en na uw toiletbezoek de toiletbril reinigen met de aanwezige spray en papierrol; 
 Het toilet wordt 2x daags gereinigd door personeel, mocht er tussentijds iets zijn meldt dat 

a.u.b. zo snel mogelijk; 
 Desinfecteer uw handen voor en na toiletbezoek in de hal van het toilet. 

 
Ventilatie 
Er heeft op 28 augustus 2020 een risicotaxatie plaatsgevonden of de ventilatie in DGS 
voldoet aan de gestelde eisen. Enerzijds zijn dat de eisen, zoals vastgelegd in het 
Bouwbesluit (gericht op beperken CO2-gehalte) en de Drank- en Horecawet, anderzijds op de  
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aanvullende brief van het RIVM (notitie ventilatie en Covid-19 dd. 27 juli 2020).  
Er is vastgesteld dat DGS geen recirculatiesysteem van lucht heeft, hetgeen gunstig is. Het 
huidige ventilatiesysteem berust op mechanische ventilatie en/of luchten. Uit capaciteits-
berekening blijkt dat alle drie zalen aan de eisen van het Bouwbesluit en de Drank- en 
Horecawet voldoen. 
Voor de risicotaxatie zijn ook berekeningen uitgevoerd, gebaseerd op een aantal aannames 
(zoals verblijfsduur 2 uur, aantal personen 30 in Groote Zaal, 20 in Heerenzaal resp. 
Tuinzaal). De uitkomsten laten zien dat het besmettingsrisico en reproductiegetal voor de 
Groote Zaal en  Heerenzaal gunstige waarden (groen verkeerslicht) oplevert. 
Bij de Tuinzaal daarentegen, waar mechanische ventilatie ontbreekt, is het resultaat oranje. 
Door het plaatsen van een (raam)ventilator kunnen ook in deze zaal groene waarden bereikt 
worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de directie. 
 
Toezicht 
Bij elke activiteit is een coördinator en/of directielid van De Groote Sociëteit aanwezig. In 
samenwerking met de personeelsleden van DGS zullen zij toezien op de naleving van dit 
protocol. 
 
 
Zwolle, 2 september 2020 
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Bijlage Checklist (voorbeeld) 
In de toegangshal vindt u deze formulieren bij de desinfectiegel op een tafeltje. Deze 
checklist is verplicht gesteld i.v.m. mogelijk contactonderzoek. 
 

 


