CORONA PROTOCOL
Live ontvangen van bezoekers in coronatijd met inachtneming van de actuele
RIVM maatregelen
Pisa is open voor vrije inloop. Wij hanteren de gebruikelijke openingstijden, echter houden rekening
met de anderhalve meter regel van RIVM. Dit betekent dat Pisa per ruimte een maximale
hoeveelheid mensen vaststelt en er zorg voor draagt dat dit aantal niet wordt overschreden.
Eén-op-één gesprekken kunnen plaatsvinden na het maken van een afspraak, telefonisch of via mail.
Activiteiten zoals massage, yoga, creatief atelier en wandelactiviteiten kunnen ook weer
plaatsvinden. Dit gaat altijd in overleg met de activiteitenbegeleider en binnen de ‘beperkte’
mogelijkheden van de ruimte, waarbij ook rekening gehouden wordt met andere bezoekers. Voor
alle activiteiten geldt dat aanmelden verplicht is.
Ook de lotgenotenbijeenkomsten vinden weer plaats. Hierbij is de groepsgrootte natuurlijk een punt
van aandacht en zal de te gebruiken ruimte worden afgestemd om het aantal deelnemers, zodat de
RIVM regels in acht genomen kunnen worden. Eventueel behoort uitwijken naar buiten of naar een
andere locatie tot de mogelijkheden
Per 1 september 2020, gelden de onderstaande openingstijden:
Maandag 13:00 – 16:30 uur
Dinsdag 09:30 – 13:00 uur
Woensdag 13:00 – 16:30 uur
Donderdag 09:30 – 13:00 uur
Vrijdag 09:30 – 13:00 uur
Tijdens deze openingstijden zijn er altijd twee gastvrouwen/-heren aanwezig. Je kunt ons op deze
momenten telefonisch bereiken voor informatie, het opgeven voor een activiteit en/of het maken
van een afspraak. Uiteraard kun je ons ook bellen als je behoefte hebt aan een telefonisch gesprek
met onze gastvrouw/-heer.

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
Per e-mail en bij binnenkomst zullen wij je onderstaande triagevragen stellen. 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 mondkapjes en handschoenen. Mocht je dit zelf willen
gebruiken dan is dat uiteraard geen probleem.
In geval van yoga vragen wij je om zelf een handdoek mee te nemen
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 coördinatoren.
Wij kijken uit naar je komst!
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