Spelregels voor veilig bezoek aan ‘t Brederode Huys in verband
met Covid 19
De Vereniging Santpoorts Belang vervult een belangrijke sociale functie in onze
gemeenschap. Wij willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers weer de
mogelijkheid geven om van ’t Brederode Huys gebruik te maken.
We hanteren hierbij de huidige richtlijnen van het RIVM.
Hiervoor geldt vooral
•
•
•

Blijf thuis als u verkouden of grieperig bent, of als u koorts heeft.
Hanteer de algemene hygiënemaatregelen.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

In het gebouw
•
•
•
•
•

We maken waar mogelijk éénrichtingsverkeer in het gebouw.
We hebben daartoe markeringen en looproutes op de vloer aangebracht.
Wij verzoeken u vriendelijk om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang
van de activiteit aanwezig te zijn.
Verlaat direct na de activiteit de zaal en bewaar ook bij het weggaan
afstand.
Ontsmet bij het betreden van ’t Brederode Huys uw handen. Er staan bij
de hoofdingang pompjes met desinfecterende gel.

In de zaal
•

•

•
•

Bij binnenkomst van de zaal kunt u een doekje pakken om uw tafel en/of
stoelleuningen schoon te maken. Maakt u na de les met dit doekje weer de
tafel schoon. Werp daarna het doekje in de afvalbak bij de uitgang van de
zaal.
Hang uw jas niet aan de kapstok, maar neem deze mee naar binnen en
doe deze in door u meegenomen grote tas of zak, die u aan uw stoel kunt
hangen.
Wie een mondkapje wil dragen mag dat doen, maar dit stellen wij niet
verplicht.
Vermijd onnodig lopen tijdens de les.

Algemeen
•
•
•

In de toiletruimte voor de heren is één toilet beschikbaar.
Deurkrukken, toiletruimtes en andere aanraakplekken worden zeer
regelmatig schoongemaakt.
Volg de aanwijzingen van de gastvrouwen op. Zij houden in de gaten of
alles naar wens verloopt. U kunt ook met uw vragen bij hen terecht.

De regels kunnen zo nodig worden bijgesteld. Wij houden u hiervan via de
website op de hoogte. En voor alles wensen wij u een plezierig verblijf in ’t
Brederode Huys!

