RICHTLIJNEN VOOR HET VEILIG
BEZOEKEN VAN BIJEENKOMSTEN
TIJDENS DE BIJEENKOMST

VOORAF
•

Registreer altijd vooraf een bezoek van
een activiteit, zonder registratie is
deelname niet mogelijk

•

Kies, indien van toepassing, een tijdslot
voor het bezoek

•

Reis zoveel mogelijk alleen en in
het geval van OV zoveel mogelijk
buiten de spits

•

•

•

Lees de bevestiging en bijbehorende
informatie goed door
Neem kennis van de protocollen en
richtlijnen ten tijde van registratie
en bij wijziging hiervan
In geval van wijzigingen en/of
aanvullingen van protocollen en
richtlijnen, worden bezoekers persoonlijk
bij binnenkomst, via e-mail of
website geïnformeerd

•

Neem de hygiënemaatregelen in acht

•

Desinfecteer bij het betreden en verlaten
van de locatie / zaal telkens de handen

•

Houd te allen tijde de 1,5 meter afstand
in acht

•

Beperk, indien van toepassing, het bezoek
tot het gekozen tijdslot

•

Meld na aankomst aan bij de registratie
units / balie, zonder registratie geen
toegang

•

Volg de op de locatie gecommuniceerde
richtlijnen

•

Volg de instructies van het personeel
zij zien toe op naleving van
de protocollen en richtlijnen

BELANGRIJK

Was regelmatig
je handen

Nies in de binnenkant
van je elleboog

Blijf thuis bij klachten

Blijf thuis als iemand in je
sociale omgeving klachten heeft

De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij
die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere deelname / bezoek uit te sluiten.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!
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VERSPREIDING VOORKOMEN

Was je handen regelmatig
met water en zeep of een
desinfecterend middel

Gebruik papieren
zakdoekjes en gooi deze
onmiddelijk weg

Hoest en nies in de
binnenkant
van je elleboog

Vermijd nauw contact met
iedereen die koorts heeft
en hoest

Houd 1,5 meter afstand

Schud geen handen en
raak je gezicht zo min
mogelijk aan

Alleen samen krijgen we corona onder controle!
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GOED HANDEN WASSEN

GEBRUIK ZEEP

PALM TEGEN PALM

RUG TEGEN RUG

DE HELE DUIM

NAGELS SCHROBBEN

GOED SPOELEN

GOED DROGEN

Kom met eigen
vervoer

TUSSEN DE VINGERS

Kom met eigen
vervoer

POLSEN

Alleen samen krijgen we corona onder controle!
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