
 Coronaprotocol BuurtBoerderij De Nijkamphoeve  
 versie 3.0 d.d. 15 december 2020  Pagina 1 van 5 

 

Coronaprotocol 

Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve 
versie 3.0 

 

Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve is eigenaar en beheerder van BuurtBoerderij De 

Nijkamphoeve. De Nijkamphoeve heeft een coronaprotocol. Versie 3.0 is opgesteld n.a.v. de 

maatregelen die de Rijksoverheid op 14 december 2020 bekend heeft gemaakt en de rol van 

de BuurtBoerderij als stage-instituut. Deze versie vervangt eerdere versies. Op het moment 

dat dit protocol werd opgesteld, was de noodverordening voor de Veiligheidsregeling 

Haaglanden nog niet bekend. Als in die noodverordening strengere maatregelen staan dan 

thans in ons protocol zijn opgenomen, wordt het protocol aangepast. Versie 3.0 is met 

ingang van 15 december 2020 van kracht.  
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1. Verantwoordelijkheden 
 

1. De voorzitter van de stichting is corona-eindverantwoordelijke. Plaatsvervanger is het 

bestuurslid accommodatie. 

2. Tijdens de openingstijden en de uren dat vrijwilligers voor dierverzorging of andere 

werkzaamheden aanwezig zijn is de dienstdoende beheerder de corona-

verantwoordelijke. Deze verantwoordelijkheid omvat ook eventueel noodzakelijke 

handhaving. 

3. Het bestuur informeert alle vrijwilligers over het coronaprotocol en over eventuele 

specifieke coronaregels zoals die bijvoorbeeld in een instructie zijn vastgelegd. 

4. Door het bestuurslid vrijwilligers of een door hem aangewezen persoon wordt voor de 

dierverzorging een rooster gemaakt met de indeling van de ochtend- en de 

middagploeg per dag.  

5. Er wordt geen specifiek logboek Corona bijgehouden; specifieke zaken worden 

genoteerd in het dagelijkse beheerderslogboek. 

 

2. Toegang tot terrein en gebouwen 
 

1. Met ingang van 15 december 2020 hebben bezoekers geen toegang tot het terrein. 

2. Gedurende periode dat scholen geen les geven, zijn er geen stagemogelijkheden. 

3. Alleen personen die geen ziekte(verschijnselen) hebben, hebben toegang. Men dient 

ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. 

4. Het aantal vrijwilligers dat aanwezig is wordt zoveel mogelijk beperkt. 

a. voor dierverzorging en daarmee samenhangende werkzaamheden wordt de 

verzorgende ploeg beperkt tot de voor het betreffende dagdeel absolute 

minimum. 

b. andere vrijwilligers komen uitsluitend als dat voor specifieke werkzaamheden 

nodig is; 

c. in de periode dat scholen geen onderwijs geven, vinden er geen stage-

activiteiten plaats. 

5. Naast de vrijwilligers hebben voor zover nodig toegang tot het terrein en eventueel de 

gebouwen: 

a. medewerkers van Stichting Anton Constandse, voor zover zij onderhoud 

verrichten in de bij de boerderij behorende tuinen of de begroeiing op de 

boerderij; 

b. dieren- en veeartsen en eventuele assistentie; 

c. leveranciers, in het bijzonder Diertotaal Dekkershoek; 

d. bedrijven voor het ophalen van vet/spijsolie, kleine elektrische apparaten en 

mest; 

e. personen die nadrukkelijk door het bestuur worden gevraagd te komen; 

f. overheidsfunctionarissen uit hoofde van hun ambt. 

 



 Coronaprotocol BuurtBoerderij De Nijkamphoeve  
 versie 3.0 d.d. 15 december 2020  Pagina 3 van 5 

3. Informatievoorziening 
 

De informatie richt zich op vier verschillende groepen, een interne en drie externe. Deze 

groepen zijn: 

1. De vrijwilligers 

 Zij krijgen instructie over welke (voorzorg)maatregelen worden getroffen en ook wat 

de regels zijn waaraan zij zich dienen te houden. Wijzigingen in 

(voorzorg)maatregelen, regels en openingstijden worden zo snel mogelijk aan alle 

vrijwilligers doorgegeven. Zij worden geïnformeerd door middel van: 

 a. e-mail; 

 b. app-groep voor beheerders; 

 c. (instructie)posters. 

2. bezoekers 

 Dezen worden via posters, de website en social media geïnformeerd. Ook worden zo 

nodig persberichten naar relevante lokale media gestuurd. 

3. De bij 2. Toegang tot terrein en gebouwen onder 4. genoemden. 

 Dezen worden voor zover nodig mondeling, schriftelijk of digitaal geïnformeerd. 

 

Het protocol wordt op de website gepubliceerd. Actualisatie van het protocol, van de 

(voorzorg)maatregelen en van de regels wordt zo snel mogelijk doorgevoerd, zowel op de 

website als in de fysieke uitingen op de boerderij. 

 

Bijlage A: Hygiëneprotocol 
Het hygiëneprotocol kent een set maatregelen/voorschriften die te vatten zijn onder de 

noemer van Algemene maatregelen en Persoonlijke maatregelen. Voor zover nodig zijn voor 

alle werkzame vrijwilligers beschermende middelen aanwezig (handschoenen en 

mondkapjes). 

 

Algemene hygiënemaatregelen 

Hieronder worden verstaan de maatregelen zoals die door het RIVM zijn beschreven, maar 

wel aangevuld voor de specifieke situatie op De Nijkamphoeve, te weten: 

1. Was regelmatig de handen en droog de handen goed af met een papieren handdoek 

of gebruik handgel en droog je handen goed af met papieren handdoeken. 

Wasmomenten zijn in elk geval: 

• na contact met dieren;  

• na het voeren van dieren;  

• na schoonmaak- en opruimwerkzaamheden; 

• na toiletbezoek; 

• voor en na het consumeren van eten en drinken. 

2. Hoest en nies in de holte van de arm. 

3. Snuit de neus met papieren zakdoek en gooi die daarna weg bij het restafval. 

4. Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij dat vanwege dierverzorging of het 

tillen van zware voorwerpen niet kan. 

5. Raak elkaar niet aan. 

6. Verkouden, koorts of anderszins niet lekker? Blijf dan thuis! 
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Persoonlijke hygiënemaatregelen 

1. Als bovenstaande maatregelen en  

2. Gebruik latex handschoenen bij het schoonmaken van het toilet. Gooi na gebruik 

latex handschoenen weg bij het restafval. 

3. Gebruik zo nodig een mondkapje. Zie daarvoor Bijlage B Aangescherpte 

coronaregels.  

 

BIJLAGE B: Aangescherpte coronaregels 
 

De actuele coronasituatie vergt aangepaste regels. Met ingang van 15 december 2020 

gelden op BuurtBoerderij De Nijkamphoeve de volgende regels: 

 

a. Algemeen 

1. De Nijkamphoeve is voor bezoekers gesloten. 

2. Het aantal vrijwilligers op en in de boerderij wordt zo veel mogelijk beperkt. 

3. De regel van 1,5 meter afstand blijft van kracht. Enige uitzondering: 

onvermijdelijke activiteiten die niet door één persoon kunnen worden verricht.  

4. Bij binnenkomst in de boerderij handen desinfecteren. Bij de ingang in de 

boerderij staat desinfectans. 

5. In de boerderij is het dragen van een mondkapje verplicht. Die verplichting 

geldt ook in de andere gebouwen als men daar met twee of meer personen 

aanwezig is. 

6. Indien met twee of meer personen een dier moet worden behandeld of men 

om andere reden dichtbij elkaar moet werken, wordt een medisch mondkapje 

gedragen. Dit geldt voor werkzaamheden binnen en buiten gebouwen. 

7. In het beheerderskantoor mogen niet meer dan twee personen tegelijkertijd 

aanwezig zijn. 

8. Bij koffiepauzes e.d. mogen niet meer dan twee personen bij elkaar zitten. 

Voor zover er bij samenvallende koffiepauzes e.d. meer dan twee personen 

zijn, is het theehuis eveneens voor maximaal twee personen beschikbaar. 

Pauzeer als het weer het enigszins toelaat buiten. 

9. Na gebruik van het toilet moeten de WC-bril, de doorspoelknop, de 

lichtschakelaar en de deurklinken worden gereinigd. 

10. Voordat de computer wordt gebruikt of koffie wordt gezet, moeten de handen 

worden gedesinfecteerd of gewassen. 

11. Aan het eind van elke dienst moeten de deurklinken worden gereinigd. 

12. Bij wisseling van werkzaamheden dienen de handen goed gewassen of 

gedesinfecteerd te worden. 

 

b. Desinfectans en gebruik mondkapjes 

1. Een statafel met daarop een desinfecterend middel en mondkapjes staat in de 

boerderij nabij de ingang. 

2. Draag een mondkapje niet langer dan drie uur en raak het mondkapje bij het 

dragen niet aan. 

3. Doe het mondkapje af bij de oorelastieken en raak het gezichtsbedekkende 

deel niet aan. 
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4. Gooi het gebruikte mondkapje in de pedaalemmer; de vuilniszak moet 

dagelijks worden vervangen. 

5. Een instructiefilmpje over (medische) mondkapjes is te vinden op YouTube: 

https://bit.ly/2SRREfV  

 

https://bit.ly/2SRREfV

