CORONA Richtlijnen in het kort
14-08-2020
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Kom niet als je klachten hebt die lijken op klachten behorend bij het klachtenpatroon van het
Coronavirus!
Bij binnenkomst van het gebouw dient iedereen zijn/haar handen te desinfecteren bij de
ingang.
Bij het betreden en het verlaten van ruimtes, moet iedereen zijn/haar handen desinfecteren
bij een van de desinfectiepunten in de accommodatie.
Hoest of nies in je elleboog en niet in je handen.
Raak je gezicht niet aan en vermijd fysiek contact.
Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg, in een van de
prullenbakken in de accommodatie.
Schud geen handen en knuffel elkaar niet.
Houd altijd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf je thuis.
Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats.
Jassen mogen niet aan de kapstok worden opgehangen, de bezoeker dient deze over
zijn/haar stoel te hangen.
Per activiteit is er een coronavrijwilliger aanwezig die toeziet op de naleving van het protocol,
en waar nodig bezoekers corrigeert of wijst op deze maatregelen. Deze coronavrijwilliger is
herkenbaar aan een geel hesje wat hij/zij draagt.
Bezoekers wordt verzocht niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de activiteit naar
Wijkcentrum de Berk te komen.
Bezoekers dienen de instructies van deze coronavrijwilliger (persoon met geel hesje) en/of
het bestuur op te volgen.
Ben je 70 jaar of ouder of heb je een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan
verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
Iedereen dient zich te houden aan de looproute die gecreëerd is in de accommodatie. De
looproute is zichtbaar door de vloerstickers met pijlen.
Ook voor een toilet bezoek, dient iedereen zich te houden aan de looproute.
In de gang dient iedereen zoveel mogelijk aan de rechterkant te lopen, omdat het onmogelijk
is om elkaar te passeren op 1,5 meter. Waar mogelijk dient men te wachten tot dat de
andere persoon gepasseerd is.
Bezoekers dienen hun drankjes en versnaperingen bij hun tafel en op hun stoel te nuttigen.
Hierbij geldt nog steeds de 1,5 meter afstand. Per tafel kan er worden besteld en niet allen
tegelijk.
Er mag maximaal één persoon in elke toiletruimte.
We verzoeken de gebruikers om zelf na een toilet bezoek, de deurklink en de waterkraan te
ontsmetten met de spray die daarvoor aanwezig is in de toiletten.
Was je handen na ieder toiletbezoek en raak de muren en wanden niet aan.
Roken op het terrein van Wijkcentrum de Berk is niet toegestaan.

