PROTOCOL REPAIR CAFÉ DE ARK – SEPTEMBER 2020
OPGESTELD IN SAMENSPRAAK MET DE BEHEERDERS VAN DE ARK
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klanten dienen buiten op veilige afstand te wachten en worden door een coördinator 1 voor
1 naar binnen gehaald
klanten worden door het ontvangstcomité van het RC ingeschreven; de ontvangst gebeurt
achter een dubbele tafel/2 tafels
klanten worden door een coördinator van het RC naar een stoel in de kerkzaal gebracht om
te wachten
is er een reparateur vrij, dan wordt de klant door een coördinator naar de tafel gebracht voor
de reparatie
als de reparatie klaar is of niet gelukt, wordt de klant door een coördinator weer naar de hal
gebracht en kan daar zijn briefje inleveren en een bijdragen doneren als dank
de klant wordt door een coördinator naar buiten begeleid

Het is van belang dat deze regels worden opgevolgd voor ons aller veiligheid en gezondheid.
Het is niet toegestaan dat de klanten zelf gaan rondlopen, alleen onder begeleiding van een
coördinator.
Er is geen mogelijkheid tot het verkrijgen van een consumptie voor de klant.
Als een reparateur dat wil, dragen zijn klanten een mondkapje, verstrekt door RC.
We starten al zodra er reparateurs zijn en de eerste klanten ingeschreven zijn, kan dus al vanaf
13.00/13.15. Zo nodig gaan we ook door tot 16.30 uur, als de reparateurs daartoe bereid zijn.
Voorwaarde: willen de vrijwilligers eraan meewerken? RCH’meer is niet verantwoordelijk voor
mogelijke coronabesmetting, maar verplicht zich optimaal de RIVM-regels voor veiligheid na te
leven.
Ook moet er een minimumaantal vrijwilligers zijn, voor De Ark bv. 4 elektriciens, 2 fietsenmakers, 2
naai-dames en voldoende gastvrouwen/heren. Bestuursleden zullen als achterwacht beschikbaar zijn
als gastheer/vrouw.
Het is van belang in het persbericht hierover te vermelden wat de regels zijn en mensen op te
roepen:
- Kom niet allemaal meteen om 13.30 uur, vaak is het later, bv. tegen 15.00 uur, rustiger.
- Zie je een rij staan? Kom dan later terug!

