Corona instructie De Polderij
- Zwaai, knik, buig, zing, dans… ter begroeting. Schud geen handen.

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar, met uitzondering van je gezinsleden en/of
-

mensen uit je eigen huishouden.
Vermijd drukte. Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, doe
een stapje terug (bijvoorbeeld bij de toiletgroep).
Betreed en verlaat gefaseerd de (vergader)ruimte.
Houdt zoveel mogelijk rechts. Als je de looprichting even vergeet, staan er hier en
daar pijlen op de grond.

- Was je handen voordat je de vergaderruimte in gaat, als je jouw neus hebt gesnoten
-

-

-

(tissue weggooien), als je de vergaderruimte verlaat, voor het eten, na het eten,
voordat je naar huis gaat en natuurlijk als je naar de wc bent geweest.
Was je handen 20 seconden met water en zeep. Droog ze daarna af met een
papieren tissue. Gooi de tissue meteen weg.
Maak je handen schoon voor en na je wat te eten of drinken hebt gepakt. Op het
(koffie)buffet staat desinfecterende handgel.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

- Gebruik een tissue om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
- Was na een hoest-, nies- of huilbui je handen.

-

-

-

Koffie/thee aan de bar:
o Staat er niemand voor de bar? Bestel dan links van de espressomachine (bij
het lage bargedeelte) je favo koffie of thee – vertel ons je naam.
o Zoek een lekker plekje en neem plaats, wij bereiden met liefde.
o Luister naar je naam en haal rechts van de espressomachine (bij het hoge
bargedeelte) jouw versbereide koffie of thee op.
Lunch:
o Jouw ‘aanspreekpunt’ geeft ons 10 minuten voor de lunch een seintje.
o Wij zetten in 10 minuten de tafel vol met overheerlijke Breinkost en geven
weer een seintje aan jouw aanspreekpunt.
o Je verlaat 1 voor 1 je plek, wast je handen en neemt plaats.
o Sap en zuivel staan op een drankbuffet. Maak je handen schoon met
desinfecterende handgel voor en na je wat te drinken hebt gepakt.
Tussendoortjes:
o Zetten wij voor je klaar buiten de vergaderruimte, we geven een seintje.
o Je verlaat 1 voor 1 je plek, wast je handen en neemt jouw portie
huisgemaakte Breinkost mee.

