Protocol voor het zomeratelier
Regels voor de deelnemers aan het zomeratelier
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Meld je vooraf aan bij de dagdeelverantwoordelijke, dit kan vanaf donderdag tot en
met zondag voor de volgende week.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden C)
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden C) en/of
benauwdheidsklachten
Houd 1,5 meter afstand, ook bij binnenkomst en vertrek uit de lokalen en in het
gebouw
Schud geen handen en omhels elkaar niet
Hoest en nies in je elleboog en zit niet aan je gezicht
Volg altijd de aanwijzingen van de dagdeelverantwoordelijke op
Bij binnenkomst en vertrek van de lokalen gebruik je de daar aanwezige
desinfecterende handgel. In ieder lokaal vind je deze direct bij de deur.
Maak vóór gebruik en bij vertrek de werkplek schoon met de desinfecterende spray
en een papierenhanddoek die in het lokaal aanwezig is. Gooi de papieren in de
afvalbak.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de keuken, je brengt desgewenst je eigen
drankje mee. Er worden geen koekjes gepresenteerd.
In de lokalen staan de werkplekken op gepaste afstand opgesteld. Deze indeling
wordt gerespecteerd, er wordt niet geschoven met de meubels. Er mag wel een tafel
vervangen worden door bijvoorbeeld een bok of ezel.
Blijf zoveel mogelijk op je werkplek en loop niet steeds door de ruimte
Maak alleen in hoge nood gebruik van het toilet. Alleen het invalidetoilet is
beschikbaar.
o Maak de bril schoon met de desinfecterende spray en toiletpapier. Deze mag
je gewoon in het toilet gooien.
o Doe de klep van het toilet dicht voordat je deze doorspoelt
o Was zorgvuldig je handen na toiletgebruik en gooi de papieren handdoek in
de afvalbak.

