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 Coronaprotocollen voor huurders en 
bezoekers van MFA Mierlo locaties 

 

 

 

 

 

Versie 6 van 19 november 2020 

Inleiding    
Deze nieuwe versie is mede opgesteld naar aanleiding van de nieuwe overheidsregels en de daarvan afgeleide 
Noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van 19 november 2020.  

Eventuele vragen over de toepassing van dit protocol kunnen worden gesteld aan de beheerders of aan de MFA 
corona verantwoordelijke Frans Steenbakkers via patronaat@mfamierlo.nl  .  

Op bladzijde 4 een voorbeeld van een checklist- en registratieformulier, dat in voorkomende gevallen gebruikt 
kan worden door MFA huurders. De huurder dient zelf kopieën te maken. Een beperkt aantal exemplaren is 
beschikbaar via de beheerders. 

Verantwoordelijkheden van MFA: 
 Maakt duidelijke regels en protocollen.  
 Plaatst stations voor handontsmetting bij de ingangen en de toiletten van Patronaat en Loesje. 
 Zorgt voor adequate en optimale ventilatie in alle ruimtes. 
 Maakt duidelijke bewegwijzering van looproutes binnen de  locaties, stelt eenrichtingsverkeer in waar 

mogelijk en maakt gescheiden in- en uitgangen waar mogelijk. 
 Geeft op de deur van elke zaak en overlegruimte het maximum toelaatbaar aantal personen aan.   
 Hanteert een optimaal schoonmaakbeleid met bijzondere aandacht voor het regelmatig ontsmetten en 

reinigen van toiletten, deurknoppen, lichtschakelaars enzovoort. 
 Instrueert het personeel goed, zodat dit op de hoogte is van alle regels.  

Aanvullende protocollen per sector: 
Het MFA protocol bevat regels die gelden voor alle organisaties die de MFA locaties gebruiken. Daarnaast hebben 
veel organisaties in diverse sectoren aanvullende protocollen opgesteld.  

Elke MFA huurder is zelf verantwoordelijk voor het kennen en uitvoeren van de aanvullende protocollen, naast 
het MFA protocol.  

Leidend is de Noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost:  https://www.vrbzo.nl/ 
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Protocol voor huurders en organisatoren:  
 Met huurders worden organisaties bedoeld die activiteiten binnen de MFA locaties houden. Voorbeelden 

van activiteiten zijn voorstellingen, vergaderingen, lezingen, repetities en dans- of yoga sessies.  
 Elke huurder stelt een corona vertegenwoordiger (CV) aan.  
 De CV meldt zich als eerste voor aanvang van een bijeenkomst bij de dienstdoende MFA-beheerder. 
 De CV is verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van de protocollen. 
 Sinds 1 juli hoeven aan de ingang geen gezondheidsvragen meer te worden gesteld. 
 De huurder ziet erop toe dat bezoekers mondkapjes dragen en hun handen ontsmetten bij de ingang.  
 De huurder let op dat er niet meer personen aanwezig zijn dan het maximaal toelaatbare aantal, rekening 

houdend met de 1,5 m. regel, zie ook onderstaande tabel. 
 Personeel of organisatoren tellen niet mee voor het aantal bezoekers in een ruimte, tenzij ze de 

bijeenkomst ook meemaken.  
 De CV geeft uitleg over dit protocol aan de deelnemers aan een activiteit. 
 De locaties zijn niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van een bijeenkomst toegankelijk. 
 De CV zorgt voor een juiste benutting van de ruimte volgens de 1 ,5 m regel. Bezoekers nemen plaats in 

de ruimte met in acht neming van de 1,5 m regel. 
 Na elke activiteit zorgt de huurder dat alle gebruikte materialen en meubilair wordt ontsmet met de 

ontsmettingsmaterialen die MFA beschikbaar stelt. Het gaat hierbij om contact oppervlakken, zoals 
tafelbladen, stoelleuningen enzovoort.  

 De foyer in ’t Patronaat en de bars in Loesje en Patronaat zijn gesloten.  
 De koffiemachine in ’t Patronaat blijft wel in bedrijf voor gebruik koffie en thee tijdens activiteiten. 
 In alle ruimtes mogen twee of meer leden uit één huishouden naast elkaar zitten, maar zij moeten 

uiteraard 1,5 m afstand houden van anderen.  
 Uitsluitend PIN betalingen zijn toegestaan, tenzij door het MFA bestuur ontheffing is verleend voor een 

specifiek evenement.  
 De centrale garderobes zijn buiten gebruik, bezoekers nemen hun jas mee in de ruimte. 
 Elke huurder houdt registratielijsten bij van de deelnemers van hun activiteiten. Op verzoek van MFA 

moeten deze overlegd kunnen worden, zodat eventuele besmettingen herleid kunnen worden. Zie ook 
het voorbeeldformulier als bijlage bij dit document.  

 MFA houdt de eindverantwoordelijkheid.  
 Tabel met het maximaal toelaatbaar aantal personen per ruimte volgens de 1,5 regel:  

  Tot 29-9-2020 Vanaf 29-9-2020 
 Toon Bekx zaal 48 30 

Het Loesje Toon Bekx zaal podium 12 12 
 MOR 10 10 
 Overlegruimte 9 9 
 Podiumzaal 58 30 
 Podiumzaal podium 9 9 
 Karrrewielzaal 1+2 64 30 

‘t Patronaat Karrrewielzaal 1 31 30 
 Karrrewielzaal 2 31 30 
 Bestuurskamer 20 20 
 Voorkamer 11 11 
 Tussenkamer 8 8 
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Protocol voor bezoekers:  
 

Binnen Patronaat en Loesje gelden de regels van de overheid zoals vastgesteld op 14 oktober 2020: 
 

• Ben je verkouden, heb je koorts, hoest of nies je? Blijf dan thuis, ook als een huisgenoot deze 

verschijnselen heeft of heeft gehad. 

• Ontsmet je handen bij binnenkomst van de locatie op het station voor handontsmetting. 

• Verplicht: draag een mondkapje als je je verplaatst. Zodra je zit mag het af. 

• De foyer in ’t Patronaat en de bars in Loesje en Patronaat zijn gesloten.  

• De garderobe is buiten gebruik, neem je jas mee in de zaal en hang deze over je stoel. 

• Volg alle aangegeven looproutes. 

• Houd overal 1,5 meter afstand, bezoekers uit één gezin mogen wel direct naast elkaar. 

• In alle verkeersruimten, gangen en toiletten geldt natuurlijk ook de 1,5 m regel. 

• Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van een bijeenkomst. 

• Nies en hoest in je ellenboog en geef geen handen. 

• Eventuele betalingen kunnen uitsluitend met PIN, tenzij met het MFA bestuur anders is afgesproken. 

• De douches zijn gesloten. 

• Spreek elkaar aan als men zich niet aan de regels houdt. 

• Volg alle aanwijzingen op van MFA-personeel en de corona-verantwoordelijke van uw organisatie. 
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MFA Corona Checklist 
 

Wij verzoeken vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden en uw gegevens in te vullen. De gegevens 
worden na 14 dagen vernietigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam     ………………………………………. 

Tel. nr.     ………………………………………. 

Neemt deel aan activiteit  van  ………………………………………. 

Datum         ………………………………………. 

Tijdstip        ………………………………………. 

□  Ik geef hierbij toestemming deze gegevens te gebruiken voor bron- en 

contactonderzoek door de GGD. 


