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Concept Corona protocol       

Uitgangpunt voor ons Corona protocol vormen de RIVM regels voor de 1,5 meter samenleving.  

 Houdt 1,5 meter afstand. 

 Regelmatig handen wassen. 

 Niet komen als je klachten, als verkoudheid, koorts etc. hebt. 

In de keuken en eetzaal zijn maatregelen genomen, het is aan de groepen om daar zelf correct mee 

om te gaan. Zonder maatregelen is het niet mogelijk te koken, als we samen ons best doen en elkaar 

helpen en aanspreken kunnen we onze gezamenlijke hobby toch weer oppakken.  

De komende twee a drie maanden wordt een 4-gangen menu gekookt. Dit om de loopbewegingen te 

beperken en te ervaren hoe de genomen maatregelen werken. Er zal een regelmatige evaluatie 

plaatsvinden om maatregelen te verbeteren of uit te breiden. Zo gauw als mogelijk schalen we op 

naar 5 a 6 gangen.  

Maatregelen 

Keuken: 

 In de keuken zijn werkplekken en no go zones aangegeven. 

 Er hangen schermen om werkplekken te scheiden, maar toch met elkaar te kunnen werken 

en praten. 

 Zonder aanvullende maatregelen kan met maximaal 6 personen gekookt worden. 1 in de 

desserthoek, 5 verspreid over de keuken.  

 Met gebruik van de schermen kunnen er maximaal 6 x 2 personen koken.  

Algemeen: 

 De menu’s worden niet meer geplastificeerd, daarom wordt iedere groep/avondchef 

gevraagd zelf het menu te printen en mee te nemen. 

 Vooraf meppen van de ingrediënten per werkplek door de avondchef (bij voorkeur 2 chefs). 

 Een eventuele borrel vooraf kan het beste zittend aan de eettafel gebeuren. In de keuken is 

hiervoor niet voldoende ruimte. 

Afwas: 

 Er is een scherm tussen afwas en afdrogen geplaatst. Daarmee kunnen 2 afwassers actief 

zijn, ook boven de 18 jaar. 

 De afwasser(s) haalt tussentijds afwas op vanuit verzamelbakken per werkplek.  

 Elke groep wordt geacht onderling afspraken te maken over loopbewegingen van en naar de 

eettafel, uitserveren en afruimen/naar de afwas brengen. Doel is om zo min mogelijk 

loopbewegingen te maken. 

Eetzaal: 

 De tafelopstelling voldoet aan de regels en kan niet verplaatst worden of aangepast. 

 Er kan zonder aanvullende maatregelen door 12 man gegeten worden. Met kuch-schermen 

door in ieder geval 14 mensen. 

 Vanaf 14 kokers is er geen veilige plek aan tafel voor de afwasser(s), deze kan dan gevraagd 

worden aan de bar of in de keuken te eten. 

Voorbereiding (avondchef, bij voorkeur 2 personen) 

- Printen en meenemen menu’s. 

- Indelen kokers/niet kokers. 
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- Regelen door wie er tussendoor en na afloop schoongemaakt wordt. Dit om zo veel mogelijk 

geloop te voorkomen. 

- Regelen van de mis en place voordat de kokers er zijn, om geloop te beperken. 

o ingrediënten klaar zetten per gerecht 

o Klaarzetten per werkplek basis materialen; 

 Plank 

 Mes 

 Weegschaal 

 Houten lepel/spatel 

 Eventuele machines, zoals Magimix en sapcentrifuge 

 Afwasbak om vuile vaat te verzamelen 

 Vuilnisbak 

Koken 

- Bij binnenkomst: handen ontsmetten. 

- Degenen die zijn ingedeeld om te koken, staan bij hun werkplek. De overige leden gaan vast 

aan tafel zitten of komen op een later tijdstip.  

- In de keuken goed opletten op nodeloze loopbewegingen. 

Cleaning 

- De afwasser haalt tijdens het koken geregeld vuile afwas van de werkplekken. 

- Niet kokers en afwasser ruimen af, kokers blijven zitten tot de gang is afgeruimd, om 

loopbewegingen te voorkomen. 

- Aan het einde van de avond de werkplekken en tafels schoonmaken, vuilnis opruimen, 

overgebleven ingrediënten meenemen en alles netjes achterlaten. 


