DE EENDRACHT

Bijeenkomsten & Corona in het Kulturhus
Protocol miv 19 november

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De
gezondheid van onze gasten en medewerkers in het gebouw staan bij ons op 1. Misschien
vraag je je af welke voorzorgsmaatregelen wij met betrekking tot het coronavirus hebben
getroffen. We volgen de richtlijnen van het RIVM.
VOORZORGSMAATREGELEN DIE WE NEMEN
•
•
•
•

Wij begroeten onze gasten, medewerkers en leveranciers tijdelijk niet met een handdruk,
maar wel met een glimlach op gepaste afstand.
Er zijn handdesinfectiemiddelen aanwezig op verschillende plekken in het pand en in de
vergaderruimten.
Wij desinfecteren meerdere keren per dag oppervlaktes en handgrepen die veelvuldig worden
aangeraakt.
Er zijn looproutes gecreëerd.

VAN ONZE GASTEN VRAGEN WIJ HET VOLGENDE:
•
•
•
•
•
•

•

Houd altijd 1,5 meter afstand.
Nies en hoest in je elleboog.
Was vaak je handen met zeep.
Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke ruimte.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
Bent je verkouden? Blijf dan thuis!
Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

BIJEENKOMSTEN MET VASTE ZITPLAATS
•

De volgende ruimten kunnen in overleg vastgelegd worden:
o
o
o
o
o
o

•

Graag willen wij bij reserveren van een ruimte door de huurder het volgende weten:
o
o
o

•

de naam van de corona verantwoordelijke en 06-nummer
hoeveel personen zijn aanwezig bij de bijeenkomst (huurder zorgt voor
gezondheidscheck van de deelnemers)
de aanvangs- en eindtijd van de bijeenkomst om de bezoekerstromen te reguleren

Verder vragen wij het volgende aan de deelnemers aan de bijeenkomst:
o
o
o

•

Vergaderzaal 1 & 2 - max 18 personen
Foyer – max 30 personen
Sportzaal – max 30 personen
Flexruimte (1.03) - max 6 personen
Peuterspeelzaal (0.12) – max 6 personen
BSO ruime (0.20) – max 10 personen

kom 5 minuten voor aanvang van de bijeenkomst pas het gebouw in
loop rechtstreeks naar de ruimte die gereserveerd is, via de looproute
na afloop van de bijeenkomst verblijf je niet langdurig in andere ruimten en loop je
rechtstreeks naar buiten

Prijs ruimten
o

≤ 18 personen € 23,90 incl BTW, > 18 personen € 47,80 incl BTW
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