Heropening documentatiecentrum in Erfgoedhuis Bachten de Kupe
speciale maatregelen in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het Covid19-virus
ten behoeve van de medewerkers, vrijwilligers en zaalverantwoordelijken
Het documentatiecentrum van FV Westkust opent op woensdag 1 juli opnieuw haar deuren, weliswaar
onder een aantal voorwaarden die nodig zijn in functie van de bestrijding van de verspreiding van het
Covid19-virus. De raad van bestuur van de vzw nam op 17 juni een aantal maatregelen die voor zowel de
bezoekers als de medewerkers van de vereniging moeten zorgen voor een zo veilig mogelijk klimaat.
Toegang tot het centrum
Het aantal bezoekers per openingsavond of namiddag wordt beperkt tot vier (4). Voorafgaande inschrijving
is noodzakelijk om te vermijden dat het maximum bezoekers wordt overschreden en mensen nodeloos de
verplaatsing maken.
Inschrijven is nodig, steeds via archief@koksijde.be of 058/53.34.30:
-

voor de 1ste woensdag van de maand: ten laatste tegen dinsdagavond 18u00
voor de zaterdag: ten laatste tegen vrijdagavond 18u00

Bezoekers die niet zijn ingeschreven, kunnen we helaas niet toelaten.
Bij het binnenkomen van het Erfgoedhuis worden de handen beneden bij de voordeur ontsmet. Bij het
betreden van de lokalen van het documentatiecentrum worden de handen een tweede keer ontsmet. De
nodige handgel is op beide locaties voorzien.
De bezoeker meldt zich aan bij de zaalverantwoordelijke. Het inschrijven in het register gebeurt met eigen
balpen.
Het dragen van een mondmasker bij het binnenkomen is verplicht en tijdens het bezoek sterk aangewezen.
Als iedereen die werd aangemeld binnen is, wordt de voordeur op slot gedaan. De bezoekers gaan buiten
via de zijdeur.
Wie ziek is of symptomen vertoont, komt niet naar het centrum. We rekenen hierbij op de
verantwoordelijkheid van elke bezoeker.
Afspraken tijdens het bezoek
hou individueel afstand van minstens 1,5 m en schud ook geen handen.
Voor een individuele bespreking met de zaalverantwoordelijken is voorzien in een verplaatsbaar
plexi scherm, te plaatsen tussen de bezoeker en de zaalverantwoordelijke
Een mondmasker wordt aanbevolen, maar is niet verplicht als u zich houdt aan de afstandsregel van
1,50 meter, we bevelen het mondmasker wel aan wanneer u zich beweegt in het lokaal
In de bibliotheek is slechts één persoon toegelaten
goede hygiëne bij hoesten, niezen of snuiten aangeraden: hoesten en niezen in uw papieren
wegwerpzakdoekjes of in de elleboog
er is niet voorzien in het bedienen van koffie of water
de zaalverantwoordelijke ontsmet op het einde van elke dag het werkvlak, het toetsenbord en de
muis van elke PC met een papieren doekje dat eerst met ontsmettingsalcohol bestoven is (let wel:
deze alcohol NIET direct op het toetenbord spuiten)
de voorzitter,
Joeri Stekelorum
Familiekunde Westkust vzw
Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2 • 8670 Koksijde
ondernemingsnr. 0808.410.470
bank IBAN BE37 9796 2228 6428 - BIC ARSPBE22
fv.westkust@gmail.com
www.familiekunde-westkust.be
www.familiegeschiedenis.be

