
 

Dock Zuid Covid-19 protocol  

- update 24 september 2020 -  

Wij, van Dock Zuid, gaan er alles aan doen om te voorkomen dat de activiteiten in de 

gebouwen waarin we werken, een brandhaard van corona-verspreiding worden. 

Iedereen werkt volgens onderstaande spelregels om een zo prettig en veilig mogelijk 

verblijf bij Dock Zuid te kunnen garanderen. 

Basis 

• Zorg dat iedereen altijd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. 

• Was je handen regelmatig. Bij binnenkomst van elke ruimte desinfecteer je je handen. 

• Geen handen schudden. 

• Hoesten in de ellenboog.  

• Blijf thuis wanneer jij (of iemand in je gezin) corona gerelateerde klachten heeft, of als 

je in contact bent geweest met iemand die een test moet afnemen. 

• Spreek elkaar aan op het navolgen van het protocol.  

Voor elke huurder geldt dat zij zelf moeten administreren wie er op welke moment aanwezig 

is geweest.  

Iedere huurder draagt zorg dat haar bezoekers van te voren op de hoogte zijn gebracht van het 

protocol dat geldt bij Dock Zuid. 

Als je Dock Zuid betreedt betekend dit dat je in goede gezondheid verkeert, akkoord gaat 

met het protocol en jij je aan de geldende regels houdt. 

Gebouw 

• Kom niet te vroeg.  

• Blijf niet langer dan noodzakelijk in het gebouw.  

• Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.  

• Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet en was na afloop je handen grondig. 

• Op de gangen: houd rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen.  

Ruimten 

• Het maximumaantal personen per ruimte wordt bepaald door het 1,5 m principe. 

Per ruimte staat aangegeven hoeveel personen maximaal aanwezig mogen zijn. 

• De ruimtes moeten worden geventileerd. Per ruimte staan aangegeven hoe dit wordt 

gedaan. 

• Na gebruik dient een ruimte 10 minuten geventileerd te worden, hiervoor dienen 

eventuele ramen en deuren opengezet te worden. 

 

Algemene Ruimte:  Maximaal 15 personen. Zet één of meerdere ramen open voor de 

ventilatie. Meer personen is mogelijk in statische setting. 

 

 



 

Studio 1:  Maximaal 2 personen. Zet de ventilator aan, door de stekker in het  

stopcontact te steken aan de zijde van de algemene ruimte. 

Studio 2:  Maximaal 3 personen. Zet de ventilator aan, door de stekker in het 

stopcontact te steken aan de zijde van de algemene ruimte. 

Studio 3:  Maximaal 15 personen. Zet één of meerdere ramen open voor de 

ventilatie. Meer personen is mogelijk in statische setting. 

Loods 1:  Maximaal 25 personen. Zet de deur naar de opslagruimte open voor de 

ventilatie. Meer personen is mogelijk in statische setting. 

Bovenruimte 1:  Maximaal 4 personen. Ventilatie via het ventilatieluik. Het is 

een smalle ruimte. Wanner degene die het verst van de trap verwijderd is, naar 

beneden wil, moeten alle andere personen eerst naar beneden om de anderhalve meter 

te kunnen garanderen. 

 

• De organisatie zorgt voor de schoonmaak van de ruimten en dat contactoppervlakten 

regelmatig worden schoongemaakt. In elke ruimte staat desinfectiegel en spray met 

papier, zodat je zelf nog een oppervlakte kan schoonmaken mocht dat wenslijk zijn. 

• Deuren moeten zoveel mogelijk open blijven staan, moet je een deur openen en sluiten 

doe dit dan met je ellenboog. 

Extra aandachtspunten bij Dock Zuid 

• Het is verplicht om je handen te desinfecteren voordat je piano of een ander 

gedeeld instrument gaat bespelen. 

• Gebruikt meubilair en apparatuur moeten na gebruik gedesinfecteerd worden met 

alcoholdoekjes. 

• Zingen in een binnenruimte moet geschieden op minimaal 1,5 meter afstand. Als 

er een besmetting is in een groep waarin gezongen is – ook al heeft men afstand 

gehouden – wordt iedereen die aanwezig was als een overig (niet nauw) contact 

van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd.  

Vermoeden van Corona 

Zodra jij of een persoon in jouw huishouden een vermoeden heeft van Corona, ben je 

verplicht om dit te melden aan Dock Zuid. Dock Zuid zal vervolgens overleggen wat er 

gedaan moet worden om de veiligheid van elke bezoeker te kunnen blijven garanderen en 

eventueel contactonderzoek mogelijk te maken. 

Wij zullen vertrouwelijk met deze informatie omgaan. 

Algemene richtlijnen RIVM 

Dock Zuid volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en Gemeente Tilburg 

met betrekking tot het coronavirus in Tilburg. Mochten aanwijzingen vanuit het RIVM 

onverhoopt wijzigen, dan worden er tijdig passende maatregelen getroffen. Meer info hierover 

is te vinden de site van RIVM    

Contact 

Mocht je nog vragen hebben, neem contact met ons op via office@dockzuid.com of 

0644074646 

Wij wensen iedereen een fijne tijd bij Dock Zuid toe. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
mailto:office@dockzuid.com

