Coronaregels en maatregelen De Meevaart voor gebruikers tijdens Corona periode.
Welkom! We zijn heel blij jullie weer te kunnen ontvangen. In De Meevaart stellen we veiligheid en
gezondheid voorop, daarom doen we er alles aan om met De Meevaart een veilige en schone plek te
bieden. We vragen daarom jullie aandacht voor de volgende maatregelen en regels:
Coronaregels De Meevaart
- De Meevaart is voorlopig geen open inloopplek.
- Er kunnen geen losse reserveringen gemaakt worden.
- Activiteiten vinden alleen plaats op doordeweekse dagen tussen 9.00 tot 17.30 uur
- Er is een maximumaantal personen die in een ruimte aanwezig mogen zijn, afhankelijk van het
aantal vierkante meter en rekening houdend met de 1,5 meter afstand.
- In onze grote ruimtes (Theaterzaal, Conferentiezaal en De Bewegingsruimte) kunnen, rekening
houdend met de 1,5 meter afstand, maximaal 9 personen aan tafels per ruimte gebruik maken.
We zijn bezig om de conferentiezaal klaar te maken om met een groep van max. 15 mensen bij
elkaar te kunnen komen.
- Tussen 24 juni en 24 juli zijn we alleen geopend voor een beperkt aantal vaste gebruikers voor
educatief gebruik.
- Bewegingsactiviteiten voorlopig niet toegestaan.
- Het buurtrestaurant blijft voorlopig gesloten.
- De bar blijft voorlopig gesloten
- catering is niet mogelijk, ook geen water/thee/koffie. Je mag zelf een flesje water meenemen.
- Zelf eten meenemen en nuttigen in het gebouw is niet toegestaan.
- Ten alle tijden moet iedereen 1,5 meter afstand houden binnen het gebouw.
- Met klachten (verkoudheid, koorts, hoesten, niezen) mag je het gebouw niet in, we vragen we je
terug te komen als je weer gezond bent.
Maatregelen De Meevaart
De hoofdingang is gesloten.
je kunt via de linker ingang naar binnen en via de rechter uitgang naar buiten.
Bij binnenkomst, word je ontvangen door een medewerker, deze vraagt je om je handen te
ontsmetten en doet de gezondheidscheck. Daarnaast vraagt deze medewerker voor welke
activiteit je komt en geeft instructies hoe je bij de juiste ruimte komt. Er loopt een beheerder
door het pand, voor vragen en toezicht. Bij de ruimte van jouw activiteit staat iemand om je naar
je plek te wijzen.
Houd je aan de algemeen geldende maatregelen en houd ten alle tijden 1,5 meter afstand.
De Meevaart zorgt voor een goede hygiëne en schoonmaak van de looproutes, deuren, toiletten
en ruimtes. Tussen alle activiteiten worden deze schoongemaakt.
- volg de instructies van de beheerders op
- volg de looproutes
- volg het hygiëne protocol
- gebruik alleen het aangewezen toilet, was je handen na gebruik en reinig het toilet met de
aanwezige doekjes.
- lift alleen te gebruiken door minder validen, max 1 persoon ivm 1,5 meter.
- verplaats je niet onnodig door het gebouw
- blijf niet hangen voor en na een activiteit, ben maximaal 5 minuten voor aanvang van de
activiteit aanwezig.
Houd rekening met elkaar en wees lief voor elkaar, samen krijgen we covid-19 onder
controle. Team Meevaart

Algemene maatregelen
-1,5 meter afstand,
- handenwassen,
- met klachten niet welkom
- hoest en nies in elleboog

