Covid-19 maatregelen Entrepotgebouw (december 2020)
We vragen je actief kennis te nemen van dit protocol, voordat je deelneemt aan een
activiteit, cursus of workshop in het Entrepotgebouw.
De belangrijkste regels, in het kort, zijn:
•
•
•
•
•
•

We houden 1,5 meter afstand, in het geval van volwassenen en volwassenen tot
jongeren
We wassen onze handen vaak en goed
We schudden geen handen
We hoesten in onze elleboog
We raken ons gezicht niet aan
In al onze gebouwen geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen.
Met ingang van 1 december wordt dit een verplichting.

Voordat je naar het Entrepotgebouw komt, check je je gezondheid aan de hand
van deze vragen:
•
•
•
•

Heb je één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:
neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
Heb je de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?
Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Is er bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona
vastgesteld?

Beantwoord je één van deze vragen met ja, of twijfel je? Dan kun je helaas niet
deelnemen.
We zijn samen verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen zodat wij gezond
kunnen blijven genieten van alle kunst- en cultuurcursussen.
Maatregelen
We hebben het Entrepotgebouw corona-proof ingericht. Dat merk je onder andere aan:
aangebrachte routing, extra schoonmaak, desinfectiemiddelen op verschillende plekken,
gebruik van grotere ruimte om anderhalve meter te kunnen waarborgen.
•

Het Entrepotgebouw wordt geventileerd door ramen/deuren open te zetten.
Tussen de lessen door worden de deuren opengezet en indien de docent dit wenst
kan dit ook gedurende de les gedaan worden.

Mondkapje voor personeel en bezoekers
•

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen op
openbare plekken. Bezoekers mogen als zij zitten het mondkapje afdoen.

Toiletgebruik
•
•

In de toiletruimte is handzeep, tissue en desinfectiemiddel aanwezig.
Voor gebruik van het toilet: deurkruk, toiletzitting en spoelmechanisme afnemen.
Na gebruik herhalen en handen wassen. Hiernaast worden de toiletten uiteraard
ook dagelijks schoongemaakt door medewerkers.

Bij aankomst en vertrek
•
•
•
•

Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats. Dit geldt voor uw bezoekers en
personeel.
Bij de ingang staat handdesinfectiemiddel. Een van onze medewerkers ziet erop
toe dat medewerkers, docenten en deelnemers die gebruiken.
Medewerkers, docenten, deelnemers gaan 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar
binnen/buiten.
Deuren in het gebouw staan zoveel als mogelijk open zodat deze zo min mogelijk
hoeven worden aangeraakt.

Extra regels voor binnenruimtes met bezoekers op 1 plek
•
•
•
•

Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen,
exclusief personeel).
Bezoekers zijn verplicht te reserveren. Dit kan vooraf via
www.bengevenementen.nl/winteraanzee.
Verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en toiletten zijn zo van elkaar
gescheiden dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.
Er is geen maximaal aantal personen in 1 ruimte in gebouwen voor scouting-,
cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen
tot en met 17 jaar. En de personen die deze activiteiten organiseren of
begeleiden.

De activiteiten, cursussen en workshops in het Entrepotgebouw zijn een initiatief van de
Gemeente Harlingen in samenwerking met BENG Evenementen.

