CIRCULATIEPLAN GC De Zeyp

Het gebouw De Zeyp is onderdak voor de volgende instellingen:
 Het GC De Zeyp
 Dienstencentrum De Rotonde
 Nederlandstalige bibliotheek van Ganshoren
 Kind&Gezin
Gedurende de crisisperiode is GC De Zeyp gesloten gebleven voor het publiek van het
dienstencentrum, het gemeenschapscentrum en de bibliotheek. De bezoekers voor ‘Kind&Gezin’
konden wel op afspraak komen voor de nodige consultaties.
Het personeel doet aan telewerk of heeft recht op dienstvrijstelling. Door geplande elektriciteits- en
ander werken gedurende de crisis is de technieker op regelmatige basis gaan werken in het centrum.

Fase 1 – 18 mei: voorbereidende fase
Vanaf 18 mei wordt een deel van het personeel weer (op vrijwillige basis) gevraagd om deeltijds
weer naar het centrum te komen. Er wordt een beurtrol opgesteld onder het personeel voor de
bemanning van het onthaal en de voorbereidingen te treffen voor de opstart van het centrum.
Telewerk blijft de norm.
Te treffen voorbereidingen
-

Poetsen en ontsmetten gebouw
Klaarmaken gebouw voor ontvangen bezoekers

Fase 2 – 08 juni
Bezoekers kunnen op afspraak gebruik in beperkte mate gebruik maken van het centrum.
Ook voor De Zeyp gelden de volgende maatregelen
-

Invoeren van een te volgen circulatieplan
Dagelijks ontsmetten van klinken, materiaal ea
o Per lokaal wordt ontsmettingsmiddel voorzien

-

Beperkte bezetting van de lokalen
o De theaterzaal voor residenties op aanvraag tot maximum 15p, afhankelijk van de
indeling van de zaal.
o vergaderzalen ‘de schemer’, ‘de veranda’ en ‘de club’ tot 3 personen
o vergaderzalen ‘pilaar’ en het atelier’ tot 6 personen

Gelijksvloers:
-

De doorgang aan de Van Overbekelaan 164 blijft gesloten. Alle gebruikers dienen de ingang
te gebruiken aan de Zeypstraat 47.
De sasdeur aan de hoofdingang blijft automatisch opengaan. Op de vloer worden
markeringen aangebracht die aangeven zich steeds aan te melden aan het onthaal.
Er wordt voldoende afstand gehouden tussen de bezoeker en de balie. De balie is uitgerust
met plexiglas. Er wordt steeds gehouden aan de 1,5m afstandsregel.
Alle bezoekers worden in deze fase geregistreerd aan de balie.
Bezoekers worden gebruik te maken van de beschikbare handgel. Er worden wegwerpbare
mondmaskers voorzien, maar zijn niet verplicht.
De lift kan gebruikt worden voor bezoekers van Kind en Gezin op de eerste verdieping.
Andere gebruikers gaan via de trap. Markeringen worden aangebracht.
De toegangen naar de administratie worden afgesloten voor gebruikers.

1e verdieping
-

De gang is breed genoeg om elkaar op een veilige afstand te passeren. Waar vergaderlokalen
meerdere toegangen hebben worden die ingezet als verschillende in- en uitgang.

2e verdieping
-

Tot nader order mogen bezoekers van de bibliotheek nog geen gebruik maken van de
faciliteiten. De bib heeft een ophaalservice geïnstalleerd aan de sasdeur aan de Zeypstraat.
Enkel via afspraak.

-

De werkplekken (administratie) wordt ingericht zodanig dat het personeel op voldoende
afstand van elkaar zit. Werkmateriaal wordt niet gedeeld. De kopiemachine wordt na elk
gebruik ontsmet.

