Coronamaatregelen
In dit protocol vindt u de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat u bij Om de hoek veilig en
vertrouwd kunt vergaderen. Het gaat om een aantal basiszaken waar wij voor zorgen, zoals
voldoende afstand tussen de stoelen en een goede hygiëne, en een aantal spelregels die we met
elkaar afspreken. Wij sturen dit protocol vooraf naar de persoon die de reservering maakt, plaatsen
het op onze website en hangen het op in de ruimte. Wij gaan ervan uit dat alle gasten het hebben
gelezen.
Wat doen wij











De maximale groepsgrootte in de Tuinkamer is 10 personen en in de Bovenkamer 4 personen.
Deze aantallen zijn inclusief trainers, begeleiders en gastsprekers.
De stoelen staan op anderhalve meter afstand.
In de Tuinkamer hebben wij een looproute gemaakt: de trap aan de voorkant naar beneden, de
trap aan tuinkant omhoog.
Voor de lunch geven de gasten op een menu aan wat zij willen eten. Wij maken voor iedere gast
een persoonlijk bord dat we hygiënisch verpakken. Bij het bereiden en het inpakken van het eten
houden we ons aan de hygiënevoorschriften.
De lunch staat hygiënisch verpakt klaar op een serveertafel. Na afloop van de lunch kunt u alles
op tafel laten staan, wij ruimen af als u weer in de zaal bent.
Wij gebruiken ons eigen servies en geen wegwerpspullen. Wij halen na ieder gebruik
koffiekopjes, glazen, borden en bestek weg en wassen die in een professionele machine op hoge
temperatuur af.
Wij zetten op verschillende plekken in de ruimte desinfecterende handgel neer.
Wij maken tafels, deurklinken, trapleuningen, knopjes e.d. zeer regelmatig schoon met groene
zeep of allesreiniger.

Wat kunt u doen







Blijf thuis als u (milde) verkoudheids- of griepklachten heeft. Wij gaan uit van uw eigen
verantwoordelijkheid en voeren geen gezondheidschecks aan de deur uit.
Was of desinfecteer uw handen regelmatig. Gebruik bij elke wasbeurt een nieuw handdoekje en
gooi die in de daarvoor bestemde mand.
Hou voldoende afstand tot elkaar, voorkom filevorming bij het toilet en de koffieautomaat.
Ga steeds op dezelfde plek zitten en houd uw spullen zoveel mogelijk bij u.
Gebruik voor elke consumptie een schoon kopje of glaasje en zet deze na afloop in een van de
grijze bakken. Houd vuile en schone vaat goed uit elkaar.
Als u tafels of stoelen verplaatst zorg dan altijd voor voldoende afstand.

Alleen samen vergadert u veilig

