Met ingang van 1 juni ‘20 werken we volgens de COVID-19-RIVM maatregelen
We vragen jullie aandacht voor het volgende:
GEZONDHEIDSCHECK:
Je bent van harte welkom, als je ALLE VRAGEN met NEE kan
beantwoorden:
✓ Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment een of meerdere van de volgende
milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38
graden Celsius).
✓ Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
✓ Heb je het nieuwe Coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is
dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
✓ Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe Coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
✓ Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe Coronavirus is vastgesteld?
Beantwoord je één van deze vragen met JA? Dan kunnen we je helaas niet toelaten in de live
bijeenkomst en zullen we je op een andere manier bijpraten of je naar een latere groep verplaatsen.

We vragen ook aandacht voor de volgende ALGEMENE zaken:
• Neem zelf verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
• Ga respectvol om met elkaar ook als je mensen treft die anders in de Corona crisis staan
dan jij. We respecteren ieders mening. Ook in deze.
• De ruimte, stoelen en toilet worden vooraf gedesinfecteerd
• Geen handen schudden
• 1,5 meter uit elkaar blijven
• Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken
• Koffie/thee zetten: gebruik voor het gebruik , als je wil, eerst ontsmettingsdoekje
• Koffie en thee zijn in twee hoeken neergezet, los van elkaar zodat we meer ruimte
hebben
• Toilet bezoek: maak zelf voor en na je toiletbezoek de bril schoon
• Deurklinken indien gewenst zelf schoonmaken, deze worden vooraf
schoongemaakt
Dit is voor jouw én ieders veiligheid.
We rekenen op je begrip
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