COVID-19 PROTOCOL DE KAMERS VAN CONIJN
VOORAF
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, kun je helaas niet
komen.
-

Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende
(milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?

-

Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

-

Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?

-

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

-

Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld?

TIJDENS HET BEZOEK
-

Kom je op de fiets? Zet die dan in de fietsenstalling tegenover ons (naast de quiltwinkel) en niet op de stoep.

-

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

-

Schud geen handen en zit niet aan je gezicht.

-

Gebruik de beschikbaar gestelde papieren zakdoekjes.

-

Bij binnenkomst staat er desinfecterende gel. Was je handen gedurende 30
seconden. Neem ook je vingertoppen, handpalmen en de plekken tussen je vingers
mee. Laat je handen daarna drogen.

-

Was je handen regelmatig gedurende de dag, maar in ieder geval na elk toiletbezoek
en voordat je gaat eten. Gebruik de papieren handdoekjes om je handen af te
drogen.

-

Wij maken contactoppervlakken zoals deurklinken, toiletten en sanitair regelmatig
zorgvuldig schoon met desinfecterende spray.

-

Wij proberen de verschillende ruimtes steeds goed te ventileren.

KOFFIE/THEE
Koffie of thee kan je tijdelijk niet zelf pakken. Dat wordt voor je gedaan! Er is altijd iemand
aanwezig om dat te doen, dus je komt niets te kort.
Na gebruik de bekers graag op het blad in de voorruimte of het blad in de zaal zetten. Je
krijgt steeds een schone beker.

