
 
 

1 

 

Een veilig Marikenhuis in tijden van corona 
December 2020 

 

Vragenlijst voor aanvang 

Voorafgaand aan bezoek worden aan bezoekers de volgende 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? 
 

Alleen indien al deze vragen allemaal ontkennend worden beantwoord kan een afspraak plaatsvinden. 
 

Maatregelen om verspreiding te voorkomen 
 

• Was vaak je handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes/ tissues om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg (in 

tafel dispenser of pedaalemmer) 

• Schud geen handen. 

• Houd in elke ruimte 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.  

 

Hygiënemaatregelen binnen het Marikenhuis 
 

Looproutes 

• Draag een mondmasker als u zich verplaatst binnen het Marikenhuis 

• Vrijwilligers komen binnen via voordeur. 

• Bij binnenkomst staat er een tafel met desinfecterende gel om handen te wassen. 

• Gasten komen binnen 
o Bij lotgenotengroepen via zijdeur Multiruimte, daar staat tafel met 

desinfecterende gel 
o Bij individuele gesprekken via zijdeur van woonkamer, ook daar tafel met 

desinfecterende gel. 

• Gasten worden door de vrijwilligers naar binnen uitgenodigd. 

• Eventueel wachten ze even buiten op een bank. 
• Gang alleen gebruiken voor gast om naar toilet te gaan en voor vrijwilliger om naar de 

keuken te gaan. 
• Bij vertrek weer handen wassen met gel. 

 

Algemeen 
• Deuren blijven zo veel mogelijk openstaan, zodat men geen deurklink hoeft vast te 

pakken. 

• Ruimtes worden regelmatig gelucht 

 

Toiletgebruik 

• Alleen het invalidentoilet wordt gebruikt.  

• Er hangt een schoonmaakinstructie op de deur en bij de wastafel. 
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➢ Was je handen bij binnenkomst met zeep. Gebruik papieren handdoek en doe deze 
in de afgesloten, met het voetpedaal te openen, pedaalemmer. 

➢ Was je handen na gebruik van het toilet met zeep, wederom 
papieren handdoek in pedaalemmer. 

➢ Reinig de kraan en doortrekknop met schoonmaakdoekje, vervolgens in 
pedaalemmer. 

➢ Laat de wc-deur bij het weggaan openstaan. 
 

Multifunctionele ruimte 

• Er staat 1 stoel per tafel zodat iedereen vanuit elke positie anderhalve meter van- 
of tegenover elkaar kan zitten.  
PS – Ook in woonkamer zit men 1.5 meter van elkaar. 

• Jassen worden op leuning van eigen stoel gehangen.. 
 

Koffie/Thee 

• Koffie/ thee wordt door vrijwilliger ingeschonken en op dienblad gezet, en door 
gast afgepakt. 

• Gasten plaatsen hun gebruikte servies op een dienblad. De vrijwilligers kunnen 
vuile vaat zonder er contact mee te maken meenemen naar de keuken. Bij het 
inruimen in de vaatwasser kan gebruik gemaakt worden van handschoenen. 

 

Schoonmaak van ruimtes 

• De ruimtes worden na elk bezoek grondig schoongemaakt door onze vrijwilligers 
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