Stichting Ramtorenschip Buffel
Datum: 25-06-2020

Protocol ‘Veilig en verantwoord heropenen Buffel’
(Het bestuur van stichting Ramtorenschip Buffel is wettelijk verplicht een protocol op te stellen.)

1. Inleiding
De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg
niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Musea en
monumenten met een publieksfunctie mogen op basis van reservering en checkgesprek
bezoekers ontvangen. Het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van de beschikbare
oppervlakte. Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er een protocol
opgesteld. Dit protocol bestaat uit maatregelen om de heropening van de musea zo
veilig mogelijk te laten verlopen in de “anderhalve-meter-samenleving”. Veel van onze
vrijwilligers behoren op basis van leeftijd tot de risicogroep, daarom is extra aandacht
vereist. Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30
personen onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt
altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19)

1,5 meter is de norm.
2. De Buffel weer open voor publiek.
Het protocol ‘Veilig en verantwoord heropenen Buffel’ geldt voor alle bezoekers,
medewerkers, en vrijwilligers van de Buffel. Het protocol bestaat onder andere uit
richtlijnen over toegangscontrole, het maximumaantal bezoekers aan boord, op dekken
en in personeelsruimten. Ook wordt er advies gegeven hoe om te gaan met de
museumwinkel en horeca aan boord. Daarnaast worden er verschillende hygiëne
maatregelen uitgelegd.

3. Voorschriften aan boord.
De 1.5 meter regel geeft zo zijn beperking door indeling en afmeting van de
ruimtes aan boord. Op basis van deze beperking is toegang van personen
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beperkt. Ook geldt dat vrijwilligers en bezoekers zelf verantwoordelijk zijn voor
het juist naleven van de voorschriften en richtlijnen waarbij individuele veiligheid
en dat van anderen voorop staat. Algemene norm: Per 10 m2 grondoppervlak
in publieksruimten mag 1 persoon worden toegelaten.


Rondleidingen zijn tot nader order nog niet toegestaan.



Bezoekers melden zich minimaal 1 dag van te voren aan. Reserveren per telefoon
( speciaal reserveringsnummer): 06-82764657 ! Deze telefoon wordt beheerd
door Wil De Filippi *. Bij aanmelding zal gevraagd worden of men verkouden is,
koorts heeft of kortademig is. De avond voor het bezoek geeft Wil de Filippi de
gegevens door aan de kassamedewerker van de volgende dag. (*Vanaf 1 juli
worden alle telefoontjes doorgeschakeld naar Wil De Filippi. Zij houdt vooralsnog
de reserveringen van de museumbezoekers bij.)
De bezoekers komen op gespreide tijden aan ; de groep wacht buiten de
kassaruimte(bij de schoorsteen) en 1 persoon gaat hen aanmelden en betalen bij
de kassa.
We werken met 2 tijdsblokken : museum is open van 11.00-13.30 en van 14.0016.30 uur. In de half- uur-pauze tussendoor en aan het eind wordt alles zoveel
mogelijk gereinigd en vindt eventuele vrijwilligerswisselingen plaats (Vanaf 1 juli
worden alle telefoontjes doorgeschakeld naar Wil De Filippi.
Hoe omgaan met passanten: 1 persoon komt aan boord en kijkt of kassaruimte
vrij is en informeert of direct bezoek mogelijk is. De kassa-medewerker moet de
gezondheids-check vragen stellen!! (Deze tekst staat ook op informatiebord bij
gangway).
Bij de kassa aan boord kan 1 persoon tegelijk naar binnen. Pompjes met
desinfecterend middel zijn beschikbaar (alle bezoekers dienen de handen hiermee
te reinigen !).
Het betreden van de Buffel betekent automatisch akkoord gaan en opvolgen van
de Buffel veiligheidsprocedures en de Corona richtlijnen van de overheid (RIVM).
Iedere bezoeker wordt bij de kassa ontvangen, gecheckt of vooraf aanmelding
heeft plaatsgevonden, * de controle vragen worden nogmaals gesteld en er
wordt uitsluitend per PIN-betaling afgerekend. (Kassa medewerker bevindt zich
achter de balie en kuchscherm). (Contante betaling alleen bij hoge uitzondering !!
Klant legt geld neer en daarna pakt kassamedewerker het geld zonder
huidcontact !)
In de garderobe ruimte mag maximaal 1 persoon tegelijk aanwezig zijn, kleding
moet ruim uit elkaar hangen.
Maximaal 10 personen per dek op basis van afmetingen beschikbare ruimten, dit
met een maximum aantal personen aan boord van 30 (excl. vrijwilligers) . Dit
alleen als de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen.
Toiletruimten zijn toegankelijk voor max. 1 persoon.
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Looproutes aan boord dienen in acht te worden genomen om 1,5 afstand te
kunnen waarborgen.
Kassamedewerker waarschuwt bezoekers voor extra oplettendheid bij het
trappenhuis en bij de toiletten.
Genoemde richtlijnen zijn van kracht zodra men de gangway op stapt.
(Huisregels staan op informatiebord vermeld en bij reservering wordt op de regels
gewezen).
Bezoekers geven hun naam en tel. nr. op (voor evt. contact controle GGD). (Er ligt
een speciaal logboek voor de bezoekers bij de kassa).
Bezoekers krijgen informatie folder mee met regels, zoals ‘houd afstand’, ‘volg de
looproute’ etc.

4. Richtlijnen voor vrijwilligers.
 Werkzaamheden door vrijwilligers aan boord dienen tenminste 3 dagen van tevoren
aangemeld te worden via Toprooster. Coördinatoren kunnen aanmelding weigeren
indien zij dit niet verantwoord vinden
 Coördinatoren: 1) Wil de Filippi of 2) Tom Wensink of 3) Ed Wijbrands.
Werkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden na goedkeuring door
coördinatoren/bestuur.
 Vrijwilligers dienen zich in te schrijven (boek kassa) bij aanvang en einde van de
aanwezigheid aan boord. Hiermee accepteert men ook formeel de geldende
corona-gedragsregels aan boord.
 Mondmaskers zijn voor vrijwilligers beschikbaar (niet verplicht). Gooi deze na
gebruik weg. (Er zit een instructiekaart in de bak van de mondmaskers (bij kassa).
 In Toprooster wordt bijgehouden wie als vrijwilliger de betreffende dag aanwezig
is geweest.
 Blijf thuis als je de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C) heeft en/of
benauwdheid klachten heeft.
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona virus.
 Horeca activiteiten (voorstel): Voorlopig alleen horeca activiteiten aan dek.
Tafeltjes op 1,5 m afstand, schoonmaken na bezoek, afhalen consumpties bij
loket, uitsluitend pin betaling. (Gasten worden verzocht de lege bekers e.d. in de
prullenbak te werpen en dienblad op uitgifte-loketplankje te leggen).
 Tijdens warme dagen geen mobiele ventilatoren bijzetten (advies RIVM).
Regels voor terrassen (RIVM).
Op het dekterras gelden de volgende voorwaarden:



Het dekterras mag alleen zitplaatsen hebben.
Op het dekterras geldt geen maximum aantal personen.
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Gasten moeten 1,5 meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde
huishouden).
De vrijwilliger moet 1,5 meter afstand houden tot de gasten en de andere
vrijwilligers.
Bezoekers uitsluitend voor het terras, hoeven niet te reserveren, maar moeten
zich wel ( 1 persoon) melden bij kassa. Naam en telefoonnummer noteren in
bezoekerslogboek met vermelding terras erbij.

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Naast de in de veiligheidsprocedures voorgeschreven Persoonlijke Beschermings
Middelen (PBM’s) zijn handschoenen en mondkapjes beschikbaar die gedragen kunnen
worden bij werkzaamheden en/of aanwezigheid in de besloten ruimten onderdeks van
de Buffel, waarbij meerdere mensen aanwezig zijn.
6. Overige maatregelen:
- Looproute markeren.
- Bord per dek met: Houd afstand (RIVM), volg de looproute.
- Desinfecterende middelen (desinfecteren van trapleuningen, toiletten, etc.).
- In de toiletruimten borden plaatsen “max. 1 persoon toegang”.
- Kuchschermen plaatsen.
- Corona informatie folder plaatsen (naast gangway en kassa).
- Podcatsts: Er liggen speciale plastic hoesjes bij de podcasts ; bij gebruik hoeft er niet
gedesinfecteerd te worden ; hoesje na gebruik verwijderen en weggooien.
! Let op, dit protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking door het bestuur van
Stichting Ramtorenschip Buffel van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt
toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt
de informatie zo snel mogelijk aangepast. Zo wordt alle informatie up-to-date
gehouden en kun je veilig en verantwoord aan de slag op de Buffel.
Arrangementen :
onderling).

Voorlopig niet (i.v.m. 1,5 mtr. afstand gasten

Kinderfeestjes :

Voorlopig tot 1 september niet.

Ketelbinkie-Kruitloperproject:

Voorlopig tot 1 september niet.

Openingstijden :

Zie bijlage .1.

Overzicht te nemen maatregelen en benodigde middelen:

Zie bijlage .2.

Corona huisregels:

Zie bijlage .3.

* Opening Buffel is afhankelijk van de beschikbare vrijwilligers. Deze dienen zicht uiterlijk 2 dagen van te
voren in Toprooster aangemeld te hebben (bij uitzondering via SMS of WhatsApp, 06 13238685).
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Namens Bestuur Ramtorenschip Buffel: E. Wijbrands.
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