
COVID-19 Protocol AHC Harskamp 
 
 
 

• Maximaal 6 personen binnen waarvan max 2 zelfstandig 
sleutelende leden met ieder max één sleutelhulp en één of twee 

ahb’ers.  
 

• De toegangsdeuren blijven op slot om ongecontroleerde inloop te 
vermijden. De deuren gaan automatisch van het slot bij 

krukbediening aan de binnenzijde, dus dit is geen belemmering van 
de vluchtroutes. 

 
• Voordat iemand toegang krijgt, vindt er eerst een controle op 

afstand plaats of deze persoon geen ziekteverschijnselen heeft door 
een vragencheck uit te voeren. Deze vindt door de deuringang 

plaats en dus niet al binnen in de club!  

Vragencheck;  

Heb je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

(vanaf 38 graden Celsius)?  

Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of 

benauwdheidsklachten?  

Heb je covid-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is 

dit in de afgelopen 14 dagen vastgesteld? 

Ben je in contact geweest met iemand die is gediagnostiseerde of 

symptomen vertoont van covid-19 in de afgelopen 14 dagen? 

Heeft u het COVID-19 Protocol voor de AHC doorgelezen? (Bij nee, 

alsnog lezen) 

Bij een Covid-19 verdenking mag de AHB’er de betreffende persoon 

uit voorzorg de toegang tot de club weigeren. 

• Het lid maakt op voorhand een afspraak bij de betreffende AHB’er. 
Zonder afspraak, geen toegang! 

  



 
• Bij de AHC kunt u nu pinnen. Betalingen dienen bij voorkeur direct 

via de pin te worden voldaan.    

 
• Het dragen van handschoenen zijnde Latex of werkhandschoenen is 

voor iedereen verplicht (aantrekken voor het betreden van de 
club). Mensen in de kwetsbare groepen dienen daarbij ook nog een 

mondkapje te dragen. 
 

• Als het lid zijn persoonlijke bescherming niet bij zich heeft 
(vergeten), kan de AHB’er dit verstrekken. De bescherming mag bij 

vertrek pas weer buiten afgedaan worden. Het lid neemt deze mee 
of gooit deze buiten in een kliko. De AHB’er zal bij aanvang dienst 

de kliko buiten neerzetten. Deze zal hij bij einde dienst eerst 
ontsmetten voordat hij hem weer binnenzet. 

 
• Wij gebruiken de gekeurde Fpp2/KN95 mondkapjes. Hiervoor 

vragen wij een vergoeding van €2,50p/st, mocht u hem zelf 

vergeten zijn.. Er wordt maximaal één mondkapje per persoon 
verstrekt.   

 
• De hobbyclub werkvloer wordt in twee helften verdeeld tussen de 

twee bruggen. Elk van de twee sleutelende leden dient in zijn 
brugvlak te blijven (m.u.v. de toiletgang) en maakt alleen gebruik 

van het bij de betreffende brug behorende gereedschapsbord en 
gereedschap kar.  

 
• De milieuhoek wordt dus bij de linker hefbrug ingedeeld. Leden die 

olie moeten verversen of andere vloeistoffen, moeten dus de 
vierkolomsbrug reserveren.  

 
• De voorkeur heeft het gebruik van eigen gereedschap. Gereedschap 

op de man en na gebruik direct ontsmetten en terugplaatsen. 

 
• De min afstand van 1,5 meter dient strikt gehandhaafd te blijven. 

Bij klussen waarbij toch even wat hulp nodig is wordt door de 
AHB’er een mondkapje gebruikt.  

 
• Magazijn (blijft afgesloten), trap en bovenverdieping zijn niet 

toegankelijk voor de leden en maar één AHB’er/bestuurslid per 
keer. 

 
• Speciaal gereedschap (uit het magazijn) kan het lid om vragen en 

wordt uitgereikt en ingenomen door de AHB’er. 
• De vaste apparatuur (bandenstraat, airco machine, etc.) wordt 

uitsluitend door de AHB’er bediend met strikte inachtneming van 
de 1,5 meter regel. 

 



• Deurkrukken en bedieningsknoppen worden gedurende de 
aanwezigheid meermaals ontsmet door de AHB’er.  

 

• Geen koffiehoek meer, eventuele koffie wordt in een plastic beker 
door de AHB’er in de brugvakken neergezet. 

 
• Na toiletgebruik wc-bril en deurkruk meteen ontsmetten. Dit 

gebeurt door de gebruiker zelf. 
 

• Elke AHB’er krijgt een eigen 1,5 meter hesje, hij is dan herkenbaar 
en verantwoordelijk voor de naleving van de regels.  

 
• Verder wordt het gezond verstand gebruikt en blijven de normale 

gedragsregels waarvoor geen Covid-19 uitzonderingen gelden 
gewoon van kracht. 

 
 
 


