Beste Blocqer, ligplaatshouder,
Ruim een week geleden, dinsdag 19 mei, heeft premier Rutte bekendgemaakt welke maatregelen
ten gevolge van het coronavirus ook na 1 juni verlengd worden en welke versoepeld kunnen worden.
In lijn met deze maatregelen vanuit de overheid, heeft de Havenmeester Commissie bekeken welke
mogelijkheden deze versoepeling biedt. Dit heeft geresulteerd in het volgende COVID-19 protocol
voor de haven van de Blocq van Kuffeler, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
•

De veiligheid van iedereen die van de haven gebruikmaakt staat voorop. Dit betekent het zoveel
mogelijk beperken c.q. uitsluiten van het besmettingsrisico op de jachthaven.

•

Alle normaal geldende regels en voorschriften van overheidswege zijn en blijven van kracht
aangevuld met specifieke regels en maatregelen ter beperking van het risico op besmetting.

•

De havenmeester moet in staat zijn c.q. worden gesteld om dit protocol en de regels te
handhaven. Zijn/haar aanwijzingen dienen door iedereen te worden gerespecteerd.

De onderstaande maatregelen en besluiten per deelgebied zijn van toepassing.
Sanitair
Het sanitair wordt (naar verwachting per 1 juni) geopend zodra de onderstaande maatregelen met
betrekking tot beperking van het besmettingsrisico zijn geïmplementeerd.
•
•
•
•

De toiletten worden deze week nog “zomer klaar” gemaakt en extra schoonmaak met het
schoonmaakbedrijf is geregeld,
Opengesteld worden 1x Herentoilet + urinoir, 1x Dames toilet en 1x Wintertoilet,
• Het 2e toilet blijft afgesloten voor gebruik. Douches blijven gesloten.
Gebruik van het toiletgebouw wordt beperkt: 1 persoon tegelijk naar binnen; buitendeur open
houden zodat zichtbaar is dat toilet bezet is (buitendeur open = bezet, buitendeur dicht = vrij),
Voldoende reinigingsmiddelen in de sanitaire ruimtes zijn beschikbaar, waaronder papieren
handdoeken.

•

De volgende regels zijn van toepassing voor het gebruik van het toiletgebouw
1. Handen wassen aan de buitenkraan voor het gebruik van het toilet,
2. Max. 1 persoon tegelijk naar binnen. Buitendeur open is bezet, buitendeur dicht is vrij,
3. Voordat het toilet wordt doorgespoeld, de klep van het toilet dichtdoen,
4. Na gebruik het sanitair schoon achterlaten voor de volgende bezoeker,

•

U kunt uiteraard ook van uw (privé) toilet aan boord gebruik maken, mits voorzien van
vuilwatertank. Je kunt de tank leegmaken bij de vuilwaterpomp (sleutel bij havenmeester) in de
havenkom.

Passanten
De haven wordt (naar verwachting vanaf begin juni) weer opengesteld voor passanten. Dit vanaf het
moment dat de volgende maatregelen gecommuniceerd zijn en gehandhaafd kunnen worden.
Voor passanten gelden de volgende regels en voorwaarden:
•

Een passant neemt voordat hij/zij de haven binnenkomt telefonisch contact op met de
havenmeester over de beschikbaarheid en toewijzing van een ligplaats in een box,
• Havenmeester wijst een vrije box toe aan de passant en checkt bij intake de ervaring van
de passant dit i.v.m. risico op schade, bij gebruik van boxen, aan andere schepen

•
•

Indien de havenmeester niet bereikbaar is, zoekt de passant zelf een vrije en passende box
(bordje staat op groen) en geeft het box-nummer door aan de havenmeester,
Overnachting door passanten in de kom is NIET toegestaan i.v.m. 1,5 meter regel en extra drukte
op de doorgaande steigers,
• De kom is uitsluitend beschikbaar als meldsteiger, voor het leegmaken van de
vuilwatertank (sleutel bij de havenmeester) en eventuele calamiteiten
• Ligplaatshouders die zich niet hebben afgemeld c.q. terugkomst hebben gemeld en hun
box bezet, door een passant, aantreffen kunnen gebruikmaken van de kom

Ligplaatshouders
De volgende bestaande en extra regels zijn van toepassing en deze worden gehandhaafd.
• Elke ligplaatshouder dient zich af te melden als hij geen gebruik maakt van zijn toegewezen
ligplaats,
• Indien een ligplaatshouder, op dezelfde dag na 20.00 uur terugkomt. Dit even melden bij de
havenmeester,
• Havenmeester zet alle boxen die na 20:30 leeg zijn op groen en noteert welke boxen vrij zijn voor
evt. passanten,
Havenmeesters/Havenkantoor
De havenmeesters kunnen op een veilige en verantwoordelijke manier hun taken verrichten.
Daarvoor zijn de volgende maatregelen getroffen c.q. van toepassing:
•

•
•
•
•
•
•
•

De havenmeester is op aangegeven tijden (ochtend en namiddag) aanwezig, zoals vermeld op
het aanwezigheidsbord in het kantoor. Buiten die tijden is de havenmeester telefonisch
bereikbaar.
Contact van havenmeesters met ligplaatshouders en passanten zoveel mogelijk telefonisch,
Er zijn voldoende beschermingsmiddelen aanwezig in het havenkantoor,
Maximaal 1 persoon gelijktijdig met de havenmeester in het havenkantoor. Anderen wachten
buiten op hun beurt,
Liggeld wordt uitsluitend contactloos (per PIN) betaald. Dit is mogelijk met de PIN automaat in
het havenkantoor,
Er wordt belijning 1,5 meter afstand aangebracht, zowel in als buiten het havenkantoor,
De richtlijnen worden opgehangen bij de deur van het havenkantoor,
Het havenkantoor wordt vaker schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf. Iedere
havenmeester maakt bureau, pinautomaat, telefoon, toetsenbord, muis en andere attributen
regelmatig en voor de overdracht schoon,

De havenmeester commissie
Voor vragen en opmerkingen neem contact op met de havenmeester Tel. 06- 27512497

