Wijziging protocol Corona maatregelen Kinderboerderijen
ingaande 19 mei 2021
Op 11 mei 2021 maakte het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen bekend per 19 mei,
echter onder de voorwaarde dat de ziekenhuiscijfers daadwerkelijk de noodzakelijke daling zouden
laten zien.

Naar aanleiding van deze versoepeling is ook een aanpassing van het vSKBN-coronaprotocol
nodig. Ten behoeve van de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet aangebracht in
het protocol zelf, maar in deze aanvullende richtlijn opgenomen.
De aanvulling is vastgesteld door het bestuur van de vSKBN op 13 mei 2021.
NB: Wij gaan er vanuit dat de aangekondigde versoepelingen ook daadwerkelijk per 19 mei
kunnen worden doorgevoerd. Indien dat niet mogelijk mocht blijken, wordt deze aanpassing
uitgesteld tot het moment waarop stap 2 in het openingsplan alsnog kan worden gezet.
Uitgangspunten
• De basis van de nieuwe situatie blijft het protocol van 29 mei en de aanpassingen
daarop van juli en september 2020.
• Punten uit dit protocol waar niet over gesproken wordt in de aanpassingen blijven
ongewijzigd van kracht.
• Stads- en kinderboerderijen bepalen zelf of ze de maatregelen op een verantwoorde
wijze kunnen overnemen.
Terug naar OPEN
Ook na 19 mei moeten we rekening blijven houden met een aantal aanvullende regels en
beperkende maatregelen. Gezien de ervaringen van het afgelopen jaar gaan we ervan uit dat
dit voor verreweg de meeste boerderijen geen belemmering zal zijn om snel en verantwoord
de deuren weer te openen.
Regels voor buiten
•

•

Reserveren, registreren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is
voor maximaal 2 personen, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar en personen
uit hetzelfde huishouden.
Om het maximum aantal bezoekers te bepalen geldt de nieuwe norm van 10 m2 p.p.
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•

Voor terrassen op stads- en kinderboerderijen gelden dezelfde regels als voor
buitenterrassen van andere horecagelegenheden:
- openingstijden tussen 06.00 tot 20.00 uur
- maximaal 50 personen
- aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand, tenzij het gaat
om personen uit hetzelfde huishouden of kinderen tot en met 12 jaar

Regels voor binnen
• Gebouwen en dierenverblijven zijn gesloten voor publiek.
• Toiletten mogen open.
• Een looproute door de binnenruimte is toegestaan als die nodig is om (een deel van)
het buitenterrein te bereiken.
Tips voor gezondheidscheck :
• Vraag bij het invullen van een online reservering om:
- Naam en telefoonnummer.
- Een vinkje bij de gezondheidscheck met de volgende vragen:
 Heb je de afgelopen 24 uur last gehad van hoesten, verkoudheid, verhoging
of koorts, benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
 Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of
benauwdheid?
 Ben je in de afgelopen 7 dagen positief getest op corona?
 Ben je in quarantaine omdat je in contact bent geweest met iemand die
corona heeft?
• Leg bij de ingang van de boerderij een registratieformulier klaar en vraag (evt. via
een bord) om dit in te vullen. Laat de ingevulde briefjes deponeren in een afgesloten
bak.
Op het formulier moet o.a. worden aangevinkt dat de gezondheidsvragen zijn
gesteld. Je kunt dat doen door een postertje met die vragen op te hangen of op tafel
te zetten.
Klik hier voor een voorbeeld van een registratieformulier.
Klik hier voor een voorbeeld van de vraagstelling voor een gezondheidscheck.
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