COVID-19 Protocol Pasfoto Laren
.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het
RIVM en de instructies van Johanneshove/Vivium. Bovendien zijn verschillende
landelijke protocollen opgesteld door de Rijksoverheid en beroepsorganisaties.
Als de maatregelen van de overheid, Johanneshove/Vivium of de inzichten van het
RIVM veranderen, volgen wij de gewijzigde protocollen.
Omdat onze studio gevestigd is in een zorginstelling, waar men met een kwetsbare
doelgroep werkt vragen wij de aandacht voor onderstaande richtlijnen. Volg de
instructies op in de hal van Johanneshove en desinfecteer uw handen en draag een
mondkapje.

Voor onze studio:
1. Er kan slechts 1 klant tegelijk in onze studio. Anderen verzoeken wij buiten te
wachten.
2. Kinderen onder de 12 jaar mogen in de studio met één ouder. Voor iedereen
boven de 12 jaar geldt het algemene protocol. Houd voldoende afstand.
3. Om 1,5 m afstand te behouden a.u.b. op de kruk blijven zitten tot alles klaar is en
er betaald moet worden.
4. SVP betalen met PIN, telefoon of smart-watch.
5. Wij schudden niet de hand van een bezoeker bij aankomst of vertrek.
6. We zetten het raam zoveel mogelijk open.
7. We ontsmetten zoveel mogelijk de deurklinken, meubilair, lichtknopjes en andere
contactpunten.
8 .We zorgen er voor dat voldoende desinfectiemiddelen aanwezig zijn (bijv. een
antibacteriële hand gel).

Algemene regels voor iedereen
1. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
2. Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24
uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
3. Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met een COVID-19 patiënt nog ziek
kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.
4. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw
huishouden.
5. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
6. Was voor vertrek van huis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
7. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van een locatie.
8. Vermijd het aanraken van je gezicht.
9. Schud geen handen.
10. Beperk zo veel mogelijk het ontmoeten van mensen uit de risicogroepen.
11. Zorg voor voldoende frisse lucht.
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