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Inleiding
Om het gebouw veilig te gebruiken is een aantal maatregelen genomen en zijn spelregels opgesteld.
Voortschrijdend inzicht kan leiden tot nieuwe versies van dit protocol.
Hoe lang is dit geldig?
Dit hangt af van de ontwikkeling van het virus en de richting die het kabinet hierin geeft. NIVON volgt de richtlijnen van
de Rijksoverheid en gezond verstand om het voor de deelnemers zo veilig mogelijk te maken.
Het gebouw
De ruimtes zijn zo ingericht dat we voldoen aan de eisen van de anderhalvemetersamenleving. We hebben de ruimtes
aangepast en schoongemaakt. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen vragen wij om uw eigen ruimte vóór en
na gebruik te desinfecteren. Daarvoor zijn middelen aanwezig.
Er is een maximum aantal persoenen per
ruimte vastgesteld.
Het aantal stoelen per ruimte is daaraan
aangepast.
In de grote ruimte (De Strijkzaal) mogen
vooralsnog maximaal 30 mensen tegelijk
aanwezig zijn).
Zie het schema.

Wat wordt van u verwacht?
1. Ter bescherming van elkaar komen
we niet in de Wasserij bij (milde)
ziekteverschijnselen en zeker niet bij
ernstiger klachten.
2. We nemen de algemene
hygiënemaatregelen in acht: vaak de handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, geen handen
geven. Was uw handen voor u van huis gaat en desinfecteer ze na binnenkomst.
3. Bij de ingang en in elke cursusruimte en de keuken wordt desinfecteringsgel geplaatst. Maak vóór en na
gebruik uw tafel schoon met een doekje met alcohol.
4. We houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
5. Voor elke ruimte geldt een maximum aantal personen. Dit staat duidelijk aangegeven op een plattegrond.
Tip: Wissel niet steeds van plek. Gebruik zoveel mogelijk dezelfde zitplek.
6. Hou rekening met elkaar bij de doorgangen. Geef elkaar de ruimte. Loop achter elkaar in plaats van naast
elkaar, zodat mensen ook makkelijk langs elkaar kunnen lopen. Neem zoveel mogelijk de rechter
looprichting bij obstakels als tafels.
7. De toiletten zijn beschikbaar. Houdt bij het wachten ook de 1,5 meter afstand in acht. De toiletten en
deurklinken worden dagelijks (meermaals) schoongemaakt. Maak zelf toiletbril, kraan en deurkruk schoon
met een toiletpapiertje met wat alcohol (aanwezig op de toiletten).
Toiletpapier, ook met alcohol, mag door het toilet worden gespoeld. Andere desinfectiedoekjes absoluut
NIET!). Handgel en papieren handdoekjes zijn beschikbaar op de toiletten.
8. Gebruik keuken en centrale ruimte: De keuken is alleen toegankelijk voor de gastheren/vrouwen. Dit in
afspraak met de organisator van de bijeenkomst. Er is maar beperkt plaats in de centrale ruimte, nl. max
12 mensen. . Als u dus in de strijkzaal met meer dan 12 mensen bent, haal dan in groepjes koffie thee en
neem de koffie terug naar de Strijkzaal. Er zijn geen koekjes dus neem eventueel zelf iets mee. (Losse
koekjes mogen niet meer vanwege de veiligheid en per stuk verpakte koekjes vinden we niet wenselijk vanwege
duurzaamheidsredenen).
9. Koffie en thee worden in papieren bekers geschonken en klaargezet zodat u deze om de beurt kunt
ophalen.
10. Vanwege de veiligheid nemen we geen contant geld aan. U kunt met contactloze pin betalen. Bonnetjes
kunt u zoals gebruikelijk inleveren voor Koffie/thee.
11. Lezingen en filmbijeenkomsten. Om te voorkomen dat er te veel mensen in het gebouw komen en we
mensen bij de deur moeten teleurstellen, is het noodzakelijk u vooraf aan te melden. De prijs van lezingen
en filmdagen is inclusief een kop koffie of thee in de pauze. De zaal is een half uur voor aanvang open.
Koffie/thee vóóraf is voor eigen rekening.
12. Gebruik van mondkapjes wordt ten zeerste aanbevolen. De gastheren en vrouwen dragen mondkapjes.
Wees voorzichtig als u met het openbaar vervoer naar de Wasserij komt. Neem liefst de fiets.
Komt u met de auto: parkeer hem dan niet in de Molenbeekstraat, maar in de wijk erachter.
Tot slot
Gebruik het gezonde verstand als de situatie anders is dan hierboven beschreven. Respecteer elkaar, help elkaar bij
onduidelijkheden, spreek elkaar respectvol aan als er iets misgaat.
Neem bij vragen contact op met je docent of organisator of mail naar info@nivon-arnhem.nl.

Veel plezier bij het gebruik van de Wasserij. Samen redden we dit!

