
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 willen met elkaar een paar afspraken maken zodat we er samen voor zorgen
dat De Meevaart voor iedereen een prettige en veilige omgeving is en blijft.

Hoe gaan we te werk:
- De Meevaart zorgt voor een goede hygiëne en schoonmaak van de looproutes, deuren, toiletten en

ruimtes. Tussen de activiteiten door worden deze schoongemaakt.
- We maken met elkaar een aantal afspraken en de medewerkers van De Meevaart houden toezicht

op het naleven van de maatregelen en afspraken.
- Beheerders en reserveringen waarschuwen één keer als de afspraken en huisregels niet nageleefd

worden en dus de veiligheid en gezondheid van iedereen binnen De Meevaart hiermee in gevaar
komt. Zij waarschuwen zowel de overtreder als activiteitenbegeleider. Bij een eerste waarschuwing
ontvang je een gele kaart.
Mocht het daarna nogmaals voorkomen dat men zich niet aan de regels houdt, dan wordt er er een
rode kaart uitgedeeld en wordt de toegang tot De Meevaart 2 voor weken ontzegd (deze uren
worden wel in rekening gebracht).

- Je kunt naar binnen via de hoofdingang 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, vraagt je om in te tekenen, 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 brengen.

- Onze beheerders zijn ook het eerste aanspreekpunt, als je een vraag of verzoek hebt.

Afspraken
- Houd je aan de algemeen geldende covid-maatregelen en houd ten alle tijden 1,5 meter afstand.

Dat geldt overal in het gebouw, maar ook in de tuin.
- Met klachten (verkoudheid, koorts, hoesten, niezen) mag je het gebouw niet in, we vragen we je

terug te komen als je weer gezond bent en adviseren je om je te laten testen en thuis te blijven tot
de uitslag bekend is.

- Volg de instructies van de beheerders op
- Volg de looproutes
- Er is een maximum aantal personen dat in een ruimte aanwezig mag zijn, afhankelijk van het aantal

vierkante meter en rekening houdend met de 1,5 meter afstand.
- Meubilair in de ruimtes mag niet verplaatst worden en moet in de opstelling waarin deze is

klaargezet blijven staan.
- Gebruik alleen het aangewezen toilet
- Lift alleen te gebruiken door mindervaliden, maximaal 2 personen i.v.m. 1,5 meter.
- Blijf niet hangen voor of na een activiteit, wees maximaal 5 minuten voor aanvang van de activiteit

aanwezig.
- Beweeg je niet onnodig door het gebouw
- Je mag zelf een flesje water meenemen, catering is mogelijk.
- Zelf meegenomen eten en drinken mogen niet in het gebouw geconsumeerd worden.
- Roken in het gebouw is niet toegestaan.
- Met de activiteitenbegeleider wordt afgesproken of er een pauze is en hoe laat deze is. Tijdens deze

pauze mogen mensen gebruik maken van de tuin en de open inloop.
In de tuin is eten, drinken en roken wel toegestaan.

Wat verwachten we van jou:
- Dat je uit solidariteit en respect naar de Meevaart Community, je netjes houdt aan de geldende

maatregelen en aan de afspraken die we met elkaar maken.
- Als begeleider van een activiteit, ben jij verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers aan

jouw activiteit. Wees je hier bewust van en draag de afspraken actief uit aan de deelnemers van
jouw activiteit.


