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Richtlijnen Covid-19 Museum De Turfschuur.
Voor een veilig en verantwoord bezoek aan het museum ten tijde van COVID-19 is
dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek te brengen aan het
museum. Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van de
Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. Uitgangspunt
van het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake
COVID-19.
ALGEMEEN
1. Bezoekers hebben vooraf online gereserveerd op een vastgestelde
starttijd en eindtijd. Op zaterdag en zondag kan “aan de deur”
gereserveerd worden indien en voor zover daarmee het maximum
aantal bezoekers niet overschreden wordt.
2. Bezoekers komen op tijd of maximaal 5 minuten voor starttijd om
wachtrijen zoveel mogelijk te voorkomen.
3. Ieder uur mogen tegelijkertijd maximaal 4 personen het museum
bezoeken. Het maximum aantal bezoekers is gebaseerd op
anderhalve meter afstand. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1
bezoeker per 10 vierkante meter netto vloeroppervlak.
4. Bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius), koorts (boven 38
graden Celsius) of benauwdheidsklachten mag men het museum niet
bezoeken.
5. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het
museum te komen indien sprake is van een gezelschap. Onder een
gezelschap wordt verstaan: mensen die gezamenlijk een huishouden
voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of
huisgenoten. Vanwege de beperkte ruimte kan een gezelschap niet
groter zijn dan 4 personen.
6. Bezoekers mogen gedurende 1 uur het museum bezoeken. De
suppoosten attenderen bezoekers zo nodig op de eindtijd.
7. Bezoekers houden anderhalve meter afstand van andere bezoekers
die niet behoren tot hun eigen gezelschap.
8. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
9. Gebruik het toilet in het museum alleen indien nodig.

Het museum behoudt zich het recht voor om bezoekers toegang tot
het museum te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
Tevens kunnen bezoekers die zich niet aan dit protocol houden
verzocht worden hun bezoek te beëindigen.
LOOPROUTE
1. De ingang bevindt zich aan de voorzijde van het museum
2. Het museum bestaat uit twee gedeelten verbonden door een smalle
doorgang waar geen 1,5 mtr afstand kan worden gehouden. Daarom
wordt bezoekers verzocht een niet-medisch mondkapje te dragen.
Deze zijn bij de entree gratis verkrijgbaar.
3. Betreed elk museumdeel met maximaal 2 personen tegelijk tenzij er
sprake is van een gezelschap.
HYGIËNE
1. Bezoekers reinigen hun handen bij de desinfectiepomp die bij de
ingang van het museum staat. Daar is ook een niet-medisch
mondkapje verkrijgbaar.
2. Het museum wordt dagelijks regelmatig gereinigd met extra aandacht
voor contactoppervlakten en aanraakpunten.
3. Vrijwilligers van het museum desinfecteren tussentijds ook
contactoppervlakten en aanraakpunten zoals de pinautomaat.
4. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM:
•

•
•
•
•
•

Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen
geweest zijn;
20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met
papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een
afsluitbare vuilbak. – Voordat je naar buiten gaat, als je weer
thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar
de wc bent geweest;
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze
daarna weg in een afsluitbare vuilbak;
Was daarna je handen;
Schud geen handen;
Houd 1,5 meter afstand van anderen.

NB: Dit protocol is opgesteld op basis van de bekend zijnde richtlijnen op 30 mei 2021. Op basis van
overheidsmaatregelen kan dit protocol aangepast worden. Het geldende protocol is aanwezig in het
museum en op aanvraag verkrijgbaar bij info@stichtingmuseumkolhorn.nl
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