
 

Een veilig Marikenhuis in tijden van corona   
Update 29 november 2021                         

Vragenlijst voor aanvang       

Voorafgaand aan bezoek worden de navolgende vragen gesteld:  

• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of 

benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?  

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 
 

Als u al deze vragen met nee kunt beantwoorden kan een afspraak plaatsvinden. 

Houdt u bij een bezoek aan het Marikenhuis aan de volgende regels 

• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.  

• Schud geen handen! 

• Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsingen in Marikenhuis. Er zijn eventueel mondkapjes 

beschikbaar bij binnenkomst. 

• Als men op een vaste plaats zit, met 1,5 meter afstand tot anderen, mag het mondkapje af. 

• Was uw handen vaak en goed. Er staat een dispenser bij binnenkomst. 

• Hoesten en niezen doe je in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Houd overal en steeds 1,5 mtr afstand. Het is een afstand die veilig is en waarbij gasten veiligheid ervaren. Let 

op elkaar.  

• Geef elkaar de ruimte. Dat betekent max. 8 personen in de multiruimte, max. 6 personen in woonkeuken, 

max. 3 personen in de rode en roze kamer, en max. 2 personen  in de kleine vergaderkamer (groen). 

• Zorg in de huiskamer voor voldoende afstand tot elkaar! 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. Ventilatie is nog een lastig punt in het Marikenhuis, maar er wordt aan 

gewerkt. Daarom geldt vooralsnog het dringende advies om vooraf (en zo mogelijk) tijdens) een activiteit de 

ramen open te zetten. Ook daarna goed ventileren.  

• Er zijn voorlopig geen activiteiten na 17.00 uur. 

• Het CTB (Corona Toegangs Bewijs), zoals QR-code en anderszins, is binnen het Marikenhuis voor de 

overdagactiviteiten niet nodig.  
 

Looproutes 

• Vrijwilligers komen binnen via voordeur en dragen een mondkapje. 

• Bij binnenkomst staat  een dispenser met desinfecterende gel voor handen wassen. 

• Gasten komen binnen met mondkapje 

o Bij lotgenotengroepen en creatieve activiteiten via zijdeur multiruimte, ook daar staat een tafel met 

desinfecterende gel. 

o Bij inloop of  individuele gesprekken via hoofdingang, ook daar staat tafel met desinfecterende gel.   

• Gasten worden door de vrijwilligers naar binnen uitgenodigd. 

• Eventueel wachten ze even buiten op een bank. 

• Gang alleen gebruiken om naar het toilet of naar keuken te gaan (vrijwilligers), met mondkapje.  

• Schoonmaakprotocol bij toiletgebruik aanwezig.  
 

Alleen samen krijgen we het Coronavirus er onder en kan het Marikenhuis open blijven. 


