Uitgangspunten Corona maatregelen op ‘De Boerderijn’
We gaan in week 22 voorzichtig weer open met halve groepen.
Dit zal voor iedereen weer wennen zijn in deze bijzondere situatie.
Op deze manier gaan we ervaren hoe dit in de praktijk werkt en wat we kunnen
verbeteren. Ook wij gaan extra maatregelen inzetten om de verspreiding van Corona
tegen te gaan. Vanaf juni gaan we weer open voor de volledige groep.
Hierover krijgen jullie later meer informatie.
Ondanks dat we ons best gaan doen met elkaar, zal het niet altijd lukken voor
iedereen om zich te houden aan de afstandsregel. De haalbaarheid hiervan is lastig
en dit kan dan ook niet worden gegarandeerd, er blijft een risico op besmetting.
Maar als we allemaal de belangrijkste gezondheidscheck thuis doen is de kans erg
klein. Gelukkig werken we veel buiten en bied ons grote erf wel mogelijkheden om
hieraan proberen te voldoen. We gaan er weer een gezellige dag van maken op de
boerderij!
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De eerste belangrijkste check gebeurd thuis bij ouders/vertegenwoordigers:
zijn er verkoudheidsklachten bij de hulpboeren of huisgenoten, koorts,
hoesten, benauwdheid dan kan de hulpboer niet komen.
Iedereen houd binnen zijn eigen mogelijkheden en kunnen de afstandsregel
aan van 1,5 meter.
Ouders zetten de hulpboeren af op het erf, de begeleiding vangt hun op.
Dit gebeurd andersom met het naar huis gaan.
Iedereen komt met schone werkkleding naar de boerderij.
Bij binnenkomst staat er een bordje, eerst handen wassen.
De deur staat open.
We gaan in tweetallen omkleden en naar het werkgebied waar de hulpboer
ingedeeld staat.
Iedereen houd pauze op zijn werkgebied:
1.Verzorgers van de kleine dieren, kantine dienst, hout kloven,
onkruid wieden. Verdeeld over 3 tafels in de kantine, aan de tafel maximaal
2/3 mensen. Iedereen heeft een eigen stoel. Deze groep maakt gebruik van
de toilet en wasbak in de kantine.
2. Fietsenwerkplaats daar staan tafels en stoelen klaar. Iedereen heeft een
eigen stoel en kan zijn jas en tas daarbij zetten. Wasbak en toilet kunnen
worden gebruikt in de fietsenwerkplaats.
3. Tuingroep kan pauze houden in de geiten schuur, tafels en stoelen staan
klaar, wasbak en toilet kunnen worden gebruikt in de fietsenwerkplaats.
Iedereen heeft een eigen stoel en kan zijn jas en tas daarbij zetten.
4. Stalgroep daar staan ook tafels en stoelen klaar. Iedereen heeft een eigen
stoel en kan zijn jas en tas daarbij zetten. De wasbak kan worden gebruikt in
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de melkkamer en de toilet in de kantine. Op alle werkgebieden staan
koelkasten waar de lunch in kan worden gedaan.
Let op: iedereen neemt zijn eigen gezonde tussendoortje mee of een stuk fruit
(we delen geen snijkoek meer uit)
Wij zorgen dat er overal extra wordt schoongemaakt.
Als Paulien, Geert, of Corlene ziek worden kan het zijn dat we weer moeten
sluiten. Het is goed om hier rekening mee en een alternatief te hebben mocht
deze situatie zich voordoen.
We mijden elk lichamelijk contact, geen handen schudden, geen high five enz.
De groep kan worden gestart mitst we genoeg begeleiding hebben.
De begeleider heeft als taak op te letten of er voldoende afstand tussen de
hulpboeren onderling is en let op de hygiëne voorschriften rondom het
handen wassen en toilet gebruik.
We maken extra tijd voor een lekkere wandeling met de honden, of door het
weiland. Ook voor de dieren knuffelen en aandacht geven want hierbij kan
iedereen voldoende afstand bewaren.

2

