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Checklist 
heropening kinderboerderijen

1. Personeel en organisatie

Communicatie 
Wie is verantwoordelijk voor  
Bestaande maatregelen    :
Invoering nieuwe maatregelen   :
Aanspreekpunt voor externen   :
Aanspreekpunt medewerkers   :
Dagelijks toezicht     :
Handhaving (intern)    :

Afspraken medegebruikers
Schriftelijke afspraken met    :
Bijlagen      :

Veiligheid medewerkers
Beschermingsmiddelen beschikbaar, namelijk : 
Voldoende ruimte tijdens de pauzes door :

Opmerkingen:



2. Bezoekers en faciliteiten

3. Hygiëne

 
Maximum aantal bezoekers   :
Maatregelen om aantal bezoekers 
te handhaven     :
Routing      :  zie plattegrond
Maatregelen ter voorkoming van 
drukte bij ingang, namelijk   :

Opmerkingen:

Bijlage      :  hygiëneprotocol 
Desinfectiemiddelen/handenwas-
gelegenheden aanwezig, namelijk  :
Aantal       : 
Locaties      :

Opmerkingen:



4. Dieren hanteren

5. Communicatie

 } Er is i.v.m. de 1,5 meter maatregel op dit moment geen of minder 
gelegenheid om dieren te knuffelen/aaien e.d.

Opmerkingen:

 } De corona-huisregels zijn bij de ingang van de boerderij goed 
zichtbaar.
 } Verder worden bezoekers geïnformeerd over maatregelen, drukke/
rustige tijden, aangepaste openingstijden via:
 } Posters
 } Flyers
 } Social media
 } Nieuwsbrieven
 } Persberichten
 } Website
 }

Opmerkingen:



6. Horeca

7. Toezicht

 } De kinderboerderij houdt zich aan de geldende horecamaatregelen.

Bijlage: aanvullende maatregelen op de gebruikelijke hygiëneprotocollen.

Opmerkingen:

 } Er zijn afspraken gemaakt met de lokale overheid (gemeente) over 
situaties waarbij opgetreden moet worden door handhavers. Indien 
schriftelijk, dan als bijlage.

Bijlage: instructies voor de medewerkers over het aanspreken van 
bezoekers en wat te doen als deze zich na (herhaald) aanspreken niet aan 
de afspraken houden.

Opmerkingen:



8. EHBO/Reanimatie

9. Afspraken met leveranciers

 } Het nieuwe advies van Hartslag NU in het kader van 
voorzorgsmaatregelen bij reanimaties is bekend bij de BHV’ers en 
indien van toepassing goed zichtbaar aangebracht bij de AED.

Opmerkingen:

Bijlage: nieuwe afspraken met leveranciers. 

Opmerkingen:
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