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Protocol heropening Maximina ná Corona Lockdown. 
 
Overheidsvoorwaarden voor een heropening.    
 
Om weer open te mogen gaan nadat de overheid de coronamaatregelen heeft 
versoepeld, moeten brancheorganisaties een protocol opstellen. 
Bij de beoordeling daarvan let de overheid op vier criteria: 

1. Afstand 
2. Hygiëne  
3. Bescherming 
4. Handhaving 

 
 
Maatregelen Maximina  t.b.v. opvolging Coronamaatregelen. 
 
Maximina is een centrum voor vrouwen gericht op ontmoeting, ontspanning en 
ontwikkeling. Het centrum wordt hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers (ca 70)) 2 professionals in 
deeltijd (0.8 FTE) Het bestuur is eindverantwoordelijk. 
 
Maximina wil alleen open gaan als het verantwoord en veilig kan, passend binnen de maatregelen 
en passend voor de vrijwilligers.  
 
Om tegemoet te komen aan de landelijke voorwaarden bij heropening van het centrum, zijn de 
volgende maatregelen getroffen: 
 
 
Algemene maatregelen bij binnenkomst Maximina  
 

− Bezoekers worden bij de ingang  welkom geheten door de “corona-vrijwilliger “ en op de 
hoogte gebracht van maatregelen, ondersteund door  posterpublicatie. 

o Er mogen maximaal 10 personen gelijktijdig binnen zijn bij Maximina waarvan 
maximaal 4 klanten bij MaximinaMode  

o Bezoekers worden gevraagd of zijzelf of hun familie gezondheidsklachten hebben  
o Er mag koffie gedronken worden in de tuin 
o 1,5 meter afstand 
o Geen lichamelijk contact 
o Hoesten en niezen in de elleboog 

− Bezoekers dienen de looproute binnen Maximina te volgen. De uitgang zal via het poortje zijn, 
en niet via de ingang.  

− De openingstijden van MaximinaMode zijn vanaf 2 juni  
o Dinsdag, woensdag en donderdag 
o Van 9.30 uur tot 12.00 uur en  
o Van 13.00 uur tot 15.00 uur 
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1. AFSTAND 
In de  “voor de Corona” tijd organiseerde Maximina tal van activiteiten en werd iedere m2 benut. De 
vrouwen zaten heel dicht op elkaar. Dat is nu in het nieuwe normaal niet meer mogelijk. Om de 
afstand van minimaal 1.5 meter te garanderen zijn de volgende maatregelen getroffen: 
 
Entree 

− Voor de ingang worden strepen op 1,5 meter afstand aangebracht   voor degene die moeten 
wachten om binnen te kunnen. 
 

Hal Maximina Mode  

− De coronavrijwilliger ziet er op toe dat mensen niet te dicht bij elkaar komen. 

− De kledingrekken worden zodanig geplaatst dat er voldoende ruimte is. 
 
Grote zaal 

− De zaal kan tot de zomervakantie gebruikt worden door MaximinaMode. 

− Tafels zullen gebruikt worden om afstand te creëren. 
 
Keuken  

− De keuken wordt door 1 vrijwilliger bemenst om koffie  te schenken. 
 
Tuin 

− In de tuin kan koffie gedronken worden en zullen 5 stoelen op 1,5 meter van elkaar staan.  

− Bij regen zal onder het afdak koffie gedronken worden waarbij de 1,5 meter afstand steeds de 
voorwaarde is. 
 

Gefaseerde opstart 

− In eerste instantie zal MaximinaMode op 2 juni open gaan met daarbij de mogelijkheid om 
ook koffie te drinken. 

− Andere activiteiten zoals de taallessen en creatieve activiteiten zullen afhankelijk van de 
eerste ervaringen in juni en de landelijke ontwikkelingen mogelijk in september starten. 

 
 

2. HYGIËNE 
 
Regulier wordt het centrum onderhouden d.m.v. een wekelijks  schoonmaakschema. De gastvrouwen 
houden dagelijks het gebouw bij volgens instructies. 
In het kader van de coronamaatregelen zijn er extra voorzieningen getroffen: 
 
Hal - MaximinaMode  

− Inrichten van verplichte desinfectie dispenser voor bezoekers.  

− Alcoholspray voor reiniging van tafels/werkbladen e.d.. 

− Medewerkers dragen wegwerphandschoenen. 

− Slechts 1 vrijwilliger van MaximinaMode rekent af met klanten. Geld wordt door de klant in 
een bakje gedaan en op het einde van de dag met handschoenen aan geteld. 

− Kleding die door een klant is gepast wordt apart gehouden en buiten gelucht. De volgende 
dag wordt de kleding weer in de rekken gehangen. 

 
Grote Zaal 

− Gebruik desinfecterende spray. 
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− Gebruik wegwerphandschoenen. 

− Alcoholspray gebruiken voor reiniging van tafelbladen, kastgrepen, etc.. 
 
Toiletgebruik 

− Desinfecterende spray is  beschikbaar om klinken en toiletomgeving te reinigen. 
Eigen verantwoordelijkheid van gebruiker.  

− Toiletgebruik is in principe niet toegestaan voor bezoekers. 

− Vrijwilligers kunnen gebruik maken van toilet, voor gebruik desinfecteren zij eerst zelf alles. 
 
 

3. BESCHERMING 
 

− Mondkapjes indien gewenst beschikbaar voor vrijwilligers. 

− Koffie/thee  wordt door 1 vrijwilliger in papieren bekers geserveerd. Melk en suiker in 
“sticks”. 

 
De bezoekers van Maximina  dienen indien nodig/gewenst zelf zorg te dragen voor een 
mondkapje!  
 
 

4. HANDHAVING 
 
Maximina  wordt gerund door vrijwilligers die in dagdelen diensten draaien. 
De coördinator geeft leiding aan het centrum en verzorgt samen met het Corona-team dagelijks 
toezicht en indeling van werkzaamheden. 
 
Er is tijdens de openingstijden altijd iemand aanwezig of bereikbaar  van het Coronateam.  
 
Het Corona-team bestaat uit de volgende personen: 

• De coordinator 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 
 
 
NOOT 
 
Genoemde maatregelen worden bij elke “versoepelingsaanpassingen” door de overheid 
heroverwogen en indien mogelijk aangepast. 
 
Het coronateam zal de ervaringen nauwgezet volgen en indien nodig wijzigingsvoorstellen 
 
 
Lei Janssens 
18 mei 2020 


