Richtlijnen bij gebruik locaties en uitvoering activiteiten
Deze richtlijn geldt voor alle locaties van WIJ 3.0. Doel ervan is om zo veel mogelijk veiligheid
te bieden aan medewerkers en aan cliënten. De richtlijn geldt voorlopig tot en met het einde
van de landelijke beperkende maatregelen in het kader van covid-19.
Afstand houden
! Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar
! Houd je aan eventuele routing en de start- en eindtijden bij elke activiteit
Binnenkomen en weggaan
! Jouw uitnodiging om op locatie te komen geldt voor jou alleen
! Alle bezoekers maken hun komst kenbaar via aanbellen of op andere wijze
! Na afloop van de activiteiten vertrekt iedereen direct
! Rondhangen in of net buiten het gebouw is niet toegestaan
Hygiëne
! Was je handen regelmatig en zeker na het aanraken van voorwerpen of het interieur
! Hoesten en niezen doe je in de kom van je elleboog
Gedrag
! Spreek elkaar met respect aan op veilig gedrag
! Heb je luchtwegklachten (hoesten/ niezen/ keelpijn) of koorts: blijf thuis. Na twee dagen
zonder klachten ben je weer welkom. Neem dan eerst contact met ons op.
! Heeft een huisgenoot luchtwegklachten en/of koorts kom dan niet. Pas als de huisgenoot
48 uur klachtenvrij is ben je welkom.
Waar kun je WIJ 3.0 op aanspreken?
- de zorg voor voldoende ontsmettingsmiddelen bij de werkplekken – minimaal:
ontsmettingsmiddelen/ doekjes, zeep bij de toiletten, papieren zakdoekjes
- geregelde schoonmaak van algemene ruimtes en gebruikte groepsruimtes (minimaal
tweemaal wekelijks)
Adviezen bij het naleven van deze richtlijn:
- Draag geen sieraden, zoals ringen, armbanden of een horloge - Sieraden zijn een bron
van micro-organismen, die van sommigen materialen niet meer verwijderd kunnen
worden.
- Draag geen kunstnagels of nagellak. Micro-organismen kunnen niet worden
verwijderd van plastic of nagellak.
Maatregelen om naleving richtlijn te bewerkstelligen:
- Indien iemand ondanks aanspreken volhard in verkeerd gedrag is hij/ zij voorlopig niet
meer welkom op de activiteit.
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