
Regels in verband met het Coronavirus 

In hoofdlijnen vragen wij u zich te houden aan de volgende afspraken: 

 Bij klachten blijft u thuis. Ook als een van uw huisgenoten klachten heeft, verzoeken wij u thuis te blijven. 

Constateren wij klachten zullen wij u vragen het gebouw te verlaten en pas weer te komen wanneer u 

helemaal hersteld bent.  

 

 Neem uw verantwoordelijkheid en heb begrip voor de noodzaak van deze voorzorgsmaatregelen.  

 

 Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de receptie. Gebruik te allen tijde ook de hoofdingang. 

 

 Wij werken voorlopig alleen op afspraak en met dagdelen van 9-12 en 13-16 uur. Spontaan binnen komen 

lopen is helaas voorlopig niet toegestaan. U wordt dan ook gevraagd om altijd vooraf een afspraak te maken. 

 

 Voor deelnemers is er echt alleen toegang binnen de genoemde tijden. 

  

 Ontsmet uw handen bij binnenkomst en was uw handen veelvuldig. 

 

 Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

 

 Per afdeling is een maximum aantal deelnemers bepaald.  

 

 We vragen u zoveel mogelijk gespreid te pauzeren. De vaste pauzetijden zijn vervallen. 

 

 Vanaf heden kunt u in onze kantine alleen met bonnen betalen. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie. U kunt 

hiervoor alleen nog met pin betalen.  

 

 De begeleid(st)er geeft aan waar je plaats kan nemen. Blijf zoveel mogelijk op de afdeling en op de uw 

toegewezen werkplek. 

 

 We vragen u oppervlaktes en gereedschappen na gebruik schoon te maken en op te ruimen. Middelen zijn 

hiervoor op de afdeling aanwezig. 

 

 Gooi zelf je afval weg in de aanwezige afvalbakken (b.v. papieren suikerzakjes, papieren handdoekjes). 

 

 Toiletten worden elke dag schoongemaakt. We vragen u wel het toiletbezoek zoveel mogelijk te beperken en 

daarbij de hygiëneregels in acht te nemen. Na gebruik van het toilet, reinig de contactpunten (spoelknop, bril 

etc.) met aanwezige hygiënedoekjes. 

 

 Waar aangegeven dient u de geadviseerde looprichting aan te houden. 

 

 Volg te allen tijde de aanwijzingen op van het personeel.  

 

 Voor een uitgebreidere beschrijving van deze maatregelen en aanvullende informatie verwijzen wij u naar 

ons protocol.  

 


