Bezoekersprotocol Vincents Tekenlokaal in de zomervakantie 2020

Veiligheidsregels in coronatijd
Welkom bij Vincents Tekenlokaal!
Om de veiligheid van de kinderen, volwassenen en het personeel te waarborgen hebben
we speciale regels gemaakt. Hiermee willen we de verspreiding van het corona-virus
tegengaan. Lees deze regels goed door, voordat je gaat tekenen aan de tekentablets.

• Als je klachten hebt, kun je helaas niet komen tekenen
Denk aan koorts, hoesten, benauwdheid, etc. zoals beschreven in de regels van het
RIVM. Jammer natuurlijk, maar het gaat om de veiligheid en gezondheid van iedereen.
Ook als je de afgelopen 24 uur deze klachten hebt gehad, kun je helaas niet komen!
Ook als er iemand in jouw huishouden deze klachten heeft, kun je helaas niet komen!

• Volwassen houden 1,5 meter afstand van elkaar
Ook onze tekendocenten houden 1,5 meter afstand tot volwassenen.

• Volg de looproute
We hebben een looproute gemaakt (eenrichtingsverkeer), die je moet volgen.

• Was en desinfecteer je handen
In iedere ruimte staat desinfecteerbare gel. We vragen iedereen bij binnenkomst de
handen te desinfecteren. Ook medewerkers desinfecteren de handen regelmatig.
Na gebruik van het toilet vragen we iedereen goed de handen te wassen.

• Tien tekentablets in gebruik
Om te zorgen voor afstand en hygiëne hebben we niet alle tekentablets in gebruik.

• Schoonmaken materialen
We maken regelmatig en aan het einde van de dag de tafels, krukken, deurklinken en
tekenmaterialen goed schoon.

• Gebruik van toiletten
Maak gebruik van het juiste toilet (voor kinderen, voor volwassenen, voor personeel)

• Hoest en nies in je elleboog
Moet je hoesten of niezen? Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.

Heb je vragen of wil je iets onder onze aandacht brengen,
dan kun je natuurlijk bij ons terecht!
Marloes Coppes, Wietske Weijtmans, Chiel Janssen, Klari Taborsky
Als je Vincents Tekenlokaal bezoekt, ga je akkoord met deze regels.
Bij binnenkomst wijzen we jou op deze regels. Als je je niet aan deze regels houdt of de
aanwijzingen van de medewerkers niet opvolgt, vragen we jou om Vincents Tekenlokaal en
het gebouw direct te verlaten.

