Vereniging VUUR

Coronaprotocol VUUR
VUUR in het ‘nieuwe normaal’, hoe ziet dat eruit? VUURvast heeft een protocol ontwikkeld
met stappen en maatregelen, zodat VUUR ook in coronatijd kan blijven doordraaien. Dit
protocol is gebaseerd op de adviezen en plichten vanuit de regering. Het protocol wordt
geüpdatet na elke persconferentie, om zo opties te bieden die voor ons zo flexibel mogelijk,
maar ook zo veilig als nodig zijn. Natuurlijk wil VUUR haar leden een optimale ervaring
geven, maar we nemen ook graag onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij.
In dit protocol zul je een standaardprotocol vinden dat gedurende de hele coronaperiode zal
gelden. Daarnaast zijn er noodmaatregelen die na elke persconferentie aangepast worden.
Deze noodmaatregelen gelden altijd vóór het standaardprotocol. Stellen de
noodmaatregelen dat er geen activiteiten kunnen plaatsvinden, dan zullen er geen
activiteiten plaatsvinden. Stellen de noodmaatregelen dat we iets flexibeler kunnen zijn
tijdens de activiteiten, dan zullen we flexibeler kunnen zijn.

Noodmaatregelen vanaf 13 oktober
Helaas laat de huidige situatie niet toe dat VUUR fysieke activiteiten organiseert. Voorlopig
zal daarom alles online plaatsvinden. Hiervoor heeft VUUR een Discord-server voor
gezelligheidsactiviteiten en het informeel kletsen online. Zit je nog niet in de server? Laat het
weten aan Joost. Daarnaast zal Teams gebruikt worden voor formelere activiteiten zoals
ALVs en trainingen.

Standaardprotocol
Het volgende standaardprotocol bevat enkele richtlijnen die tijdens fysieke VUUR
activiteiten in coronatijd in acht dienen te worden genomen.
●
●
●
●
●
●

Draag een mondkapje als je je verplaatst en zet deze pas af als je op een vaste
zitplek hebt plaatsgenomen;
Wissel niet van zitplek;
Desinfecteer je handen bij binnenkomst en nadat je oppervlakten hebt aangeraakt;
Woon activiteiten alleen bij als je je hebt ingeschreven;
De ruimte wordt geventileerd en regelmatig gedesinfecteerd;
Activiteiten worden alleen fysiek georganiseerd als er een duidelijke toegevoegde
waarde in zit.

Coronaprotocol VUUR

Pagina 1 van 3

Vereniging VUUR

En zoals overal geldt:
●
●
●

Houd 1,5 meter afstand;
Blijf thuis bij klachten;
Was je handen stuk.
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Corona protocol VUUR
VUUR during the ‘new normal’ times, what does that look like? Board VUURvast has
developed a protocol with steps and measures, so VUUR will be able to continue functioning
during corona times. This protocol is based on the advice and obligations the government
instates. The protocol will be updated after every press conference, to offer options that are
as flexible as possible, but also as safe as necessary. Of course VUUR wants to provide her
members with an optimal experience, but we also want to take our responsibility in this
society.
In this protocol you will find a standard protocol that will be valid during the entire corona
period. On top of that, there will be emergency measures that will be updated after every
press conference. These emergency measures will be applied before the standard protocol.
If the emergency measures state we can’t organise any physical activities, then we won’t
organise physical activities. If the emergency measures state we can be more flexible, we
will be more flexible.

Emergency measures starting the 13th of October
Sadly the current situation does not allow VUUR to organise any physical activities. For the
time being, everything will thus take place in an online environment. VUUR has a Discordserver for the fun activities and for informal conversation online. Are you not in the server
yet? Let Joost know. For the more formal activities like General Assemblies of Members and
training sessions, Teams will be used.

Standard protocol
The following standard protocol consists of some guidelines that will have to be taken into
account during physical VUUR activities in corona times.
●
●
●
●
●
●

Wear a mask when moving around and don’t take it off until you are seated in a fixed
seat;
Do not change seats;
Disinfect your hands when entering and after touching any surfaces;
Only attend activities if you registered;
The room is ventilated and regularly disinfected;
Activities are only organised physically if there is a clear added value.

And like everywhere else:
●
●
●

Keep a 1,5 meter distance;
Stay home if you have symptoms;
Wash your hands regularly.
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