In het kader van versoepeling van Corona maatregelen op diverse fronten heeft ook Present
Heerhugowaard-Langedijk besloten over te gaan tot het hervatten van onze activiteiten in
aangepaste vorm. Daarbij is beperking van het gezondheidsrisico voor de hulpvrager en onze
vrijwilligers uiteraard belangrijk, naast voorkoming van verspreiding van het virus.
Totale uitsluiting van risico’s is uiteraard niet mogelijk, maar Present Heerhugowaard-Langedijk
denkt met deze set van maatregelen de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Protocol bij klusprojecten












Bij de intake wordt dit protocol doorgesproken en bekijken we of de ruimte waarin gewerkt
wordt zich voldoende leent om genoeg afstand onderling te houden. Ook zullen we een
afweging maken met betrekking tot de urgentie van de aanvraag.
De dag voor het klussen vragen we aan de hulpontvanger of er in het huis personen wonen
die hoesten, koorts of benauwdheidsklachten hebben.
We laten de ontmoeting (bij start, lunch en afsluiting) tussen onze vrijwilligers en de
hulpontvanger achterwege (minder ontmoeting beperkt het risico op verspreiding en
besmetting).
De hulpontvanger is niet op de kluslocatie aanwezig tijdens de uitvoering.
Onze vrijwilligers worden voorzien van een zogeheten “Coronakit” met daarin
beschermingsmiddelen (zoals desinfecterende reinigingsdoekjes, mondkapjes, handgel) en
catering (koffie, thee, bekertjes).
We beperken het aantal mensen tot maximaal 3 vrijwilligers bij een inpandig project of een
verhuizing en maximaal 4 vrijwilligers bij een tuinproject om de inachtneming van de 1,5
meter tijdens het klussen te vergemakkelijken.
Vrijwilligers nemen zo veel mogelijk hun eigen gereedschap mee.

Als alternatief voor de gebruikelijke ontmoeting vragen we;




De hulpontvanger een kaartje* te schrijven per vrijwilliger waarin hij/zij beschrijft wat het
voor hem/haar betekent om hulp te ontvangen en vragen deze kaarten klaar te leggen op de
kluslocatie.
De vrijwilligers een kaartje schrijven aan de hulpontvanger en te beschrijven hoe hij/zij het
heeft ervaren om de hulp aan te bieden.
*De kaarten worden door ons beschikbaar gesteld.

