Stichting Ramtorenschip Buffel
Datum: 30-06-2020 (versie 05)

Bijlage .2. Protocol ‘Veilig en verantwoord heropenen Buffel’
Overzicht te nemen maatregelen en benodigde middelen:
Actie
Opening afstemmen in overleg met Droogdok.
Overleg/akkoord aanvragen bij gemeente.
Plexiglas bij kassa/balie baksruimte/kombuis terras
aanbrengen.
Gebruik serviesgoed.

Coördinator
Wil de F
Ed W/Sjaak K
Hans de K

Afgehandeld
Ja
Ja
Ja

Opmerkingen

Ja

Alleen gebruik van kartonnen
bekers. Dit i.v.m. besmettinggevaar voor afruimers (bij afwas
serviesgoed kans op
besmetting). Met uitzondering
van dek terras.
Koffieapparaat baksruimte kan
pas gebruikt worden na
grondige doorspoeling. Tot die
tijd Kaars-koffiemachine
gebruiken. Briefje op koffieapparaat baksruimte
aanbrengen.
Max. 1 persoon in toiletruimte
aanwezig. Aangeven op
buitenkant deuren. Papieren
handdoekjes gebruiken.
In progres. Er wordt naar een
geschikt afsluitmiddel gezocht.

Consumpties.

Will W/Wil de F

Ja

Toiletten

Wil W

Ja

Aan binnenzijde deur toiletruimte een afsluiting
aanbrengen, waarmee de gebruiker de deur
aan binnenzijde kan vergrendelen, maar waar we de
deur nog wel op kier kunnen openen om ketting te
openen voor noodgeval.
Kassa

Wil de F/Leen
Boutkamp

Wil de F/Hans
de K

Ja

Terras

Wil de F/Hans
de K

Ja

Plexiglasscherm boven balie,
met uitsparing onderzijde aan
zijkant (niet middenvoor, want
dan zou het op hoogte van
gezicht kassa
medewerker zitten)
Plexiglasscherm met uitsparing
onderzijde scherm. Bestelling
klaarmaken en op blad van
deurluik op laten halen.
Terras stoelen- tafels worden
aan dek geplaatst zodra
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Garderobe (nummerboekjes regelen en pot voor
gebruikte nummers).
Moeten we nummers uitgeven nu men moet
reserveren?

Wil de F

Hygiëne en middelen aanschaffen.
- Handgel.
- Tissues.
- Handschoenen.
- Mondkapjes.
Podcatchers en buitenlandse rondleidingsmap, na
gebruik met dettol- doekjes schoonmaken door
kassa-medewerker.
1,5 meter. Buiten bij kassa ‘wachtvakken’
aanbrengen. Zo ook bij terras (terrastafels ver uit
elkaar zetten), eventueel vak eromheen op dek.
Looproutes per dek aangeven.
Openingstijden (afstemmen met droogdok)
Communicatie protocol > Museumkwartier en HIT

Wil de F

Opening per 1 juli bekend gemaakt aan: Gemeente
communicatie, Info Hellevoetsluis, TopVoorne, Op
VoornePutten, Museum platform.

Ja

-

Ja
Ja
Ja
Ja

weersomstandigheden gunstig
zijn.
Papieren garderobenummers
uitgeven als bezoekersregistratie; aan elkaar nieten
en bij vertrek moet bezoeker de
nummers in pot doen.
Statafels bij kassa en 1 op elk
dek met daarop handgel en
tissues voor gasten.
t.b.v. vrijwilligers + prullenbak.

Ja

Materiaal is aangeschaft en
staat bij kassa en horecaruimte .

Will W

Ja

Tape en stickers aanschaffen.
6 x 33m.geel/zwarte tape, 1 rol
‘houdt 1,5 mtr afstand’ tekst
(deze zijn al aan boord)

Wil de F
Ed W

Ja
Ja

Ed W

Ja

Plaatsen op website Buffel en
Museum Kwartier.
Per 1/7/ persbericht uit.

Aangeschafte corona veiligheidsmiddelen :
- 6 rollen à 33 meter geel/zwarte strepen plaktape voor de looproute ( houd de geel/zwarte streep aan de rechterzijde)
- 1 rol met tekst 'houd 1,5 meter afstand' voor wachtvakken bij kassa, horeca, toiletten en trappenhuis.
- 200 mondmaskers ( gratis voor vrijwilligers die hier behoefte aan hebben en te koop voor eventuele bezoekers die dat
graag willen: max.1 p.p.)
- 4 dozen met handschoenen : 2x maat L en 2x maat XL
- handlotion voor desinfectie à 500 ml.( 12 flessen)
- Dettol- sprayflacons voor reiniging trapleuning, deurknoppen e.d.
- keukenrollen voor reiniging met sprayflacon
- dozen bij tissues voor bij de handlotion-tafels
- 'aandachtsborden' m.b.t. corona gerelateerde waarschuwingen staan op een usb stick staan om eventueel te printen.
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