
Samen tegen Corona | RIVM Richtlijnen
We volgen de richtlijnen van de overheid. Bij elkaar komen kan als we ons aan deze afspraken houden. 

Brout Basisregels | Dit vragen we van jou
Naast deze RIVM richtlijnen hebben we onze eigen regels opgesteld zodat iedereen kan meedoen.

Brout Veiligheidsmaatregelen | Dit doen wij voor jou
Om ervoor te zorgen dat je je veilig voelt bij ons, hebben we onderstaande maatregelen getroffen.

Bescherm elkaar

 We informeren altijd iedereen, 
en iedereen is op de hoogte van onze 
voorzorgsmaatregelen.

 We sturen je naar huis als je je niet 
aan de regels houdt. 

Bescherm elkaar

 Kom niet als je symptomen 
hebt, we vinden samen een 
oplossing.

 Er is altijd een mogelijkheid om 
digitaal aanwezig te zijn.

Bescherm elkaar

 Blijf thuis bij 
verkoudheidsklachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging vanaf 38 graden Celsius.

Eten en drinken

 De hele dag heb jij jouw 
eigen kan, kopje en glas, dit 
raakt niemand aan.

 Je lunchbox is hygiënisch ingepakt, je 
pakt het zelf van de tafel.

Hygiëne

 Overal hebben we 
desinfectiemiddel staan, bij 
ontvangst, in de ruimtes, en 
vertrek.

 We maken extra schoon, minimaal één 
keer per uur.

Houd afstand

 We communiceren 
wat we aan maatregelen 
getroffen hebben.

 In de ruimtes houden we altijd 
minimaal 1,5 meter afstand.

Houd afstand

 Volg onze bordjes vanaf 
de parkeerplaats, zo 
kom je direct in de juiste 
ruimte.

 Trainingsruimtes zijn dusdanig 
ingericht dat we afstand kunnen 
bewaren.

 Ga niet in groepjes staan, kom één 
voor één binnen en vertrek ook zo.

 Ga niet tegelijk naar het toilet.

 Kies je plek het verst van de ingang, 
zodat we niet onnodig hoeven te 
passeren.

Houd afstand

 Schud geen handen.

 Houd 1,5 meter afstand van 
anderen.

Hospitality

 Wij zorgen voor je, mocht 
je vragen of opmerkingen 
hebben, laat het ons weten!

 We begeleiden de groepen, zodat 
ongemakkelijke situaties vermeden 
worden.

Eten en drinken

 Je hebt je eigen koffie, thee 
en waterkan.

 We zorgen voor lunchboxen, gemaakt 
door één persoon en afgestemd 
op jouw dieet op een hygiënische 
manier.

Hygiëne

 We desinfecteren de 
trapleuning en deurklinken 
doorlopend, extra bij 
ontvangst en vertrek.

 Het toilet reinigen we meerdere keren 
per dag.

 We zorgen ervoor dat er voor jou 
desinfecterende handgel klaar staat.

 Laat je jas in de auto, er staan 
(gedesinfecteerde) paraplu’s klaar 
bij de parkeerplaats, mocht dit nodig 
zijn.

 We gebruiken handschoenen en 
desinfectiemiddel.

Hospitality

 De deur staan voor je open, je 
hoeft dus niks aan te raken.

 Onze Mama Marlies zorgt de hele 
dag voor je, met handschoenen en 
desinfectie.

 Je ben onze gast: we faciliteren je in 
alles, vanuit service en hygiëne.

Hygiëne

 Was vaak je handen.

 Hoest en nies in de binnenkant 
van je elleboog.

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi 
deze daarna weg.


