CORONA PROTOCOL 19 mei 2021
Live ontvangen van bezoekers in coronatijd met inachtneming van de actuele RIVM maatregelen
Vanaf woensdag 19 mei gaat Pisa weer open. Dat houdt in dat we weer dagelijks een dagdeel geopend zijn voor
spontane inloop. Zonder afspraak en geheel kosteloos kun je bij ons binnenstappen voor een gesprek en een kop
koffie. Onze goed getrainde gastvrouwen en -heren ontvangen je dan graag met hun warme hart en luisterend oor.
Ook de reguliere activiteiten gaan weer van start, waaronder vier soorten massage, het creatief atelier en de
verschillende lotgenotengroepen. De laatstgenoemde activiteiten vinden plaats in de huiskamer van villa Pisa,
waarbij rekening wordt gehouden met de groepsgrootte in verband met de anderhalve meter regel. Want hoewel
steeds meer mensen zijn gevaccineerd, blijven wij strikt bij het naleven van de corona-veiligheidsmaatregelen. We
desinfecteren onze handen bij binnenkomst, dragen een mondkapje bij traffic, we houden 1,5 meter afstand en
maken extra zorgvuldig schoon. En vanzelfsprekend vragen wij jullie thuis te blijven bij de bekende klachten. Op deze
wijze denken we veilig open te kunnen gan, en we hopen wij dat iedereen zich weer veilig genoeg voelt om ons te
bezoeken. Want dan kunnen wij Pisa weer laten functioneren zoals het bedoeld is: als het warme en gastvrije huis
waar het zo goed toeven is voor iedereen die geconfronteerd is met de gevolgen van kanker.
Voor fysiek bezoek aan Pisa hebben wij een aantal spelregels opgesteld, waarvan wij verwachten dat jij en onze
medewerkers deze in acht nemen:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Iedereen blijft op 1,5m afstand
Bij binnenkomst en beweging in huis draag je een mondkapje
Wij ventileren alle ruimtes
Als je op één van onderstaande vragen ‘ja’ moet antwoorden is je bezoek helaas niet toegestaan:
o Ben je (of één van je huisgenoten) nu of korter dan twee weken geleden besmet (geweest) met het
corona-virus?
o Heb je (of één van je huisgenoten) nu één van deze verschijnselen:
▪ Hoesten, kuchen of niezen
▪ Koorts (38◦C of hoger)
▪ Kortademigheid
▪ Griepachtige verschijnselen
Bij binnenkomst vragen wij je de handen te wassen met water en zeep en/of te desinfecteren
Gebruik bij niezen en hoesten een papieren zakdoekje en gooi deze direct weg; óf in de binnenkant van de
ellenboog
Gebruik van het toilet is toegestaan. Sluit voor het doorspoelen het deksel, om verspreiding via de lucht te
voorkomen. Was na het toiletbezoek je handen met water en zeep. Wij zullen na elk toiletbezoek het toilet
reinigen (toilet zelf, plus contactpunten zoals kraan, lichtpunten, deurklink etc.)
Wij gebruiken in principe geen handschoenen. Mocht je dit zelf willen gebruiken dan is dat uiteraard geen
probleem
Wij accepteren geen contant geld. Je kunt per PIN betalen

Wij gaan ervan uit dat wij je met het in achtnemen van de richtlijnen van het RIVM en onze spelregels op een veilige
manier kunnen ontvangen. Wij kunnen ons voorstellen dat je nog aanvullende vragen hebt. Neem dan gerust
contact op met onze coördinator Wiek Luza, 06 - 136 92 005, wiekluza@inloophuispisa.nl
Wij kijken uit naar je komst!

