
Corona regels Het Jot versie 10-9-2020 
 

Dit document bevat de regels om met elkaar in de coronatijd Het Jot op een verantwoorde wijze te 
gebruiken. 

 
Belangrijkste is dat de 1,5 m afstand in acht moet worden genomen! 

Uiteraard kom je niet naar Het Jot als je gezondheidsklachten hebt! 

Spreek elkaar aan als je ziet dat een ander zich niet aan de regels houdt! 
We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Denk niet alleen aan jezelf 

maar ook aan de andere gebruikers.! 
 

 

Bij binnenkomst 
 

De sleuteldragers zullen er weer door de week voor zorgen dat Het Jot open is op de tijden dat er 
zalen gereserveerd zijn. In het weekend hebben de gebruikers zelf een sleutel. 

Bij binnenkomst je handen ontsmetten met de handgel op de statafel bij de ingang. 
 

Zorg ervoor dat je elkaar niet tegenkomt op de trap. Wacht in dat geval even tot de trap vrij is. 

Gebruik de trapleuning zo mogelijk niet of anders met een schoonmaakdoekje in je hand de 
trapleuning beetpakken. 

 
Laat svp de deur bovenaan de trap openstaan zodat niet iedereen de deurklinken hoeft aan te raken. 

 

Gebruik toiletten 
 

De toiletten mogen gebruikt worden maar als je klaar bent het toilet doorspoelen en met de doekjes 
bij de wastafel alles schoonmaken wat je hebt aangeraakt. (Lichtknopje, deurklinken, zeeppompje en 

de kraan) en daarna de doekjes in de prullenbak gooien. (niet in het toilet!!!) 
Er zullen z.s.m. handdrogers in de toiletten opgehangen worden zodat er geen handdoeken nodig zijn. 

De leiding moet altijd na afloop de toiletten nog een keer nalopen met een doekje. (Ook KND) 
 
Koffie, thee en fris 

 
Er zal in deze periode geen fris in de koelkast liggen om te voorkomen dat meerdere mensen dezelfde 

flessen beetpakken en om drukte bij de bar te voorkomen. 

 
Gebruik van de zalen 

 
Als er geen andere gebruikers in het gebouw zijn laat dan de deur van de zaal openstaan voor 

ventilatie.  
Als je de zaal verlaat alles wat je hebt aangeraakt reinigen met de doekjes die bij de ingang van de 

zaal staan. Het is ook mogelijk dat er 1 of 2 personen (of de leiding) het reinigen voor hun rekening 

nemen. 
Zingen is niet toegestaan met uitzondering van de kindernevendienst! 

De indeling van de zalen is ook aangepast op de 1,5 m afstand. (zie volgende pagina) 
De leiding dient erop toe te zien dat de stoelen niet verschoven worden zodat de 1,5 m niet gehaald 

wordt en dat er niet meer dan 1 persoon op een 2-zits bank zit en 2 personen op een 3-zits bank. 

 
  



 

Beneden 
 

Zet de afzuiging aan. De knop zit achter de bar aan de kant van de muur. 
 

De standaard opstelling is voor de kindernevendienst. 

Er staan 18 kleine stoeltjes voor de kinderen. 
 

Voor volwassenen/tieners zijn de volgende zitplaatsen beschikbaar: 
4 grote stoelen tussen de kleine stoeltjes 

3 zitplaatsen op de banken (2 op de 3-zits bank en 1 op de 2-zits bank)  
2 stoelen bij de banken. 

3 barkrukken om de bar. (de overige barkrukken zijn weggehaald. 

5 stapelstoelen (uit De Hoven) 
Totaal dus 17 zitplaatsen voor tieners / volwassenen.  

 
Als er een activiteit is voor tieners moet de leiding vooraf de zaal inrichten afhankelijk van het aantal 

bezoekers. (De kleine KND stoeltjes kunnen weggehaald worden en vervangen worden door de 

andere stoelen met 1,5 m afstand) 
 

Na afloop de stoelen weer terugzetten zoals het stond bij binnenkomst en met een doekje alles 
reinigen wat is aangeraakt en de afzuiging weer uitzetten. 

 
Ga dus niet met stoelen slepen om meer personen toe te laten!! 

 

 
Boven 

 
Zet de afzuiging aan. De knop zit boven het aanrecht aan de linkerkant. 

 

Voor volwassenen/tieners zijn de volgende zitplaatsen beschikbaar: 
4 zitplaatsen op de banken (2 op de 3-zits bank en  2x1 op de 2-zits banken)  

2 leren stoelen bij de banken. 
4 plastic stoelen 

4 barkrukken om de bar. (de overige barkrukken zijn weggehaald. 

6 stapelstoelen (uit De Hoven) 
Totaal dus 20 zitplaatsen voor tieners / volwassenen.  

 
Het biljart en tafelvoetbalspel staan langs de kant en mogen niet gebruikt worden. 

Na afloop de stoelen weer terugzetten zoals het stond bij binnenkomst en met een doekje alles 
reinigen wat is aangeraakt en de afzuiging weer uitzetten. 

 

Ga dus niet met stoelen slepen om meer personen toe te laten!! 
 

 
 

 


