Huisregels COVID-19
For English see below
Algemene hygiëneregels
●
●
●
●

Was je handen bij binnenkomst en daarna regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes om je handen af te drogen of je neus te snuiten en
gooi deze meteen weg
Schudt geen handen

Aanvullende regels
●
●

Houd 1,5 meter afstand. Ook in de hal, de keuken en op de trap. Wijk waar nodig uit
Kom niet te vroeg. Wij hebben een kleine hal, waar niet veel personen tegelijk
kunnen wachten

Zeg je afspraak of training af bij
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ziekte
Ziekte van een huisgenoot of samenwonend partner/kind
Koorts
Koorts van een huisgenoot of samenwonend partner/kind
Verkoudheidsklachten
Loopneus
Keelpijn
Lichte hoest of niezen
Verhoging

Wat doen wij extra
●
●
●

Wij besteden extra aandacht aan schoonmaak en hygiëne in het pand, ook tijdens
openingstijden
Wij plaatsen voldoende schoonmaak- en desinfectie materialen
De opstelling in de trainingsruimte en coachruimte hebben wij aangepast, zodat
altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden

House rules COVID-19
General hygiene rules
●
●
●
●

Wash your hands upon entry and then regularly
Cough and sneeze into your elbow
Use paper tissues to dry your hands or blow your nose and discard them after use
Do not shake hands

Additional rules
●
●

Please keep 1.5 meter distance at all times. Also on the stairs, in the kitchen and in
the hallway. Step aside when needed
Don’t be early. We have a small hallway where only a few people can wait at the
same time

Cancel your appointment in case of
●
●
●
●
●
●
●
●

Illness
Illness of a roommate or cohabiting partner/child
Fever
Fever of a roommate or cohabiting partner/child
Common cold complaints
Your nose sniffels
Light cough or sneezing
Increased temperature (> 37,5)

What we do extra
●
●
●

We will pay extra attention to cleaning and hygiene in the building, also during
opening hours
We have installed sufficient cleaning and disinfection materials
We have adapted the set-up in the training room and the coach room so that it is
always possible to keep 1.5 meter distance

