Babberich, 15 november 2021
Beste lezer,
Nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) en de daarmee samenhangende
persconferentie van 12-11-2021 en de richtlijnen die we hebben ontvangen van de gemeente
Zevenaar op 15-11-2021 maakt dat we u deze update sturen met betrekking tot de gevolgen die dit
heeft voor Kulturhus de Borg.
Ingangsdatum van de nieuwe maatregelen is 13-11-2021.
Voor de volledigheid willen wij erop wijzen dat de maatregelen alleen betrekking hebben op de
culturele- en verenigingsactiviteiten. Andere instellingen (school en kinderopvang) en commerciële
partijen (fysio, logopedie, bloedprikpost) die gebruik maken van de Borg zullen hun eigen afwegingen
maken.
De Borg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Per genoemde ingangsdatum zal de bar (foyer) in het Kulturhus de Borg om 20:00 uur sluiten.
Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18:00 uur mits bezoekers een vaste zitplaats hebben.
Alle verenigingsactiviteiten in de Borg kunnen gewoon doorgang blijven vinden.
De eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht.
Bezoekers van de foyer van de Borg, vanaf 18 jaar, moeten een coronatoegangsbewijs tonen
om toegang te krijgen tot de Borg.
De Borg is een openbaar gebouw. Hiervoor geldt dat er een mondkapjesplicht is. Dit wil
zeggen dat u een mondkapje dient te dragen op de momenten dat u zich in het gebouw
verplaatst. Als u zit mag het mondkapje worden afgedaan.
Bezoeker die in verenigingsverband gebruik maken van de Borg en hun toegangsbewijs
hebben getoond kunnen het mondkapje daarna aflaten.
Er is een uitzondering m.b.t. het coronatoegangsbewijs voor mensen die functioneel aanwezig
moeten zijn, en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk
hierbij aan bestuur, beheerder, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.
Ook deelnemers aan besloten vergaderingen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen.

Het bestuur van de Borg zal met de vaste gebruikers contact zoeken om in gezamenlijkheid te kijken
op welke wijze het beste invulling kan worden gegeven aan de nieuwe richtlijnen.

Basisregels:
* Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze geprikt zijn
* Houd 1½ meter afstand van anderen. Dat is veiliger
* Geef andere mensen geen hand
* Was vaak en goed uw handen
* Hoest en nies in uw elleboog
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We doen ons uiterste best om onze gebruikers en gasten zo duidelijk en transparant mogelijk te
informeren. Bij alle beslissingen die we nemen staat de volksgezondheid voorop.
Bij vragen kunt u contact opnemen met:
info@kulturhusbabberich.nl

Met vriendelijke groeten,
Adrie Molenaar, beheerder de Borg
Johan Schlief, voorzitter Stichting Uitvoerend Beheer
Willy van Dinther, voorzitter Dorpsraad Babberich
Ben van Bindsbergen, voorzitter Stichting Kulturhus Babberich
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