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Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het  

Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo 

 

Algemeen 

 

Het doel is dat bezoekers veilig onze synagoge kunnen bezoeken en dat bestuursleden van 

de stichting en de vrijwilligers op een veilige manier hun taken kunnen uitoefenen. 

Bij het ontwerpen van dit protocol is uitgegaan van het door de Museumvereniging 

vastgestelde ,en door de overheid goedgekeurde, protocol voor een veilige en verantwoorde 

opening van musea. Hierin zijn de regels en adviezen van de regering en de richtlijnen van 

het RIVM gevolgd. 

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Synagoge Borculo. 

Protocolbepalingen 

• Het maximaal aantal bezoekers wordt aangegeven op basis van de door de overheid 

gegeven regels/adviezen. 

• In de synagoge wordt een mondkapje gedragen 

• Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 4 personen (exclusief gids) 

• Per ruimte mag een maximum aantal personen aanwezig zijn: benedenverdieping: 4, 

vrouwengalerij: 2 en mikwe: 1. 

• Via telefoon of mail moet bezichtiging worden gereserveerd. 

• Bij entree wordt gevraagd of bezoekers wel of niet gezondheidsklachten hebben. 

• De bezoeker wordt gevraagd zijn/haar NAW gegevens en emailadres in het 

bezoekersregister te noteren 

• Bezoekers met gezondheidsklachten worden niet binnengelaten 

• Er wordt gezorgd voor maximale hygiëne zoals zeep, desinfecterende middelen en 

zichtbare instructies. 

• Deurknoppen, trapleuningen, vitrines, e.d. worden na elk bezoek grondig 

schoongemaakt. 

• Indien veel bezoekers na elkaar worden verwacht worden ingang en uitgang 

gescheiden. 

• Het verhuren van de ruimte voor evenementen, vergaderingen e.d. is afhankelijk van 

het horecaprotocol en de richtlijnen van de overheid. 

• In het gebouw wordt onderling een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden. Voor 

bezoekers die een gezamenlijke huishouding voeren of een sociale eenheid vormen, 

zoals een gezin, partners of huisgenoten geldt deze afstand niet. 

• Bezoekers kunnen een vrije gift zelf in de daarvoor bestemde gelegenheid storten. 
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• Men moet 1,5 meter afstand houden van bezoekers die niet behoren tot een 

gezamenlijke huishouding. 

• Aanwijzingen van bestuur en medewerkers moeten worden opgevolgd. 

• Voor het bestuur en de vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en de 

gezondheidsklachten in gelijke mate. 

• Er wordt gezorgd voor duidelijke regels die zichtbaar worden opgehangen. 

Regels hangen buiten aan de twee hekken en worden binnen, beneden en boven 

herhaald. 

• Van het toilet kan geen gebruik worden gemaakt. 

• De regels staan ook op de website van de stichting. 

• Bezoekers die zich niet aan het protocol houden worden verzocht hun bezoek te 

beëindigen. 

 

Tekst borden buiten 

• Reservering vooraf via mail of telefoon is verplicht 

• Mondkapje verplicht 

• Maximum aantal bezoekers: 4 (exclusief gids) 

• Bij relevante gezondheidsklachten kunt u de synagoge niet bezoeken 

• Van het toilet kan geen gebruik worden gemaakt 

• Bij binnenkomst moet u de handen desinfecteren 

• Aanwijzingen van begeleiders/gidsen moeten worden opgevolgd 

Emailadres en telefoonnummer vermelden 

 

 

Vastgesteld te Borculo op 8 juli 2020*):  

 

 

M.G.A. Baarssen-Streppel      A.G.M. Olthof 

voorzitter        secretaris 

 

*) aangepast op 1 oktober 2020 


