Reglement COVID-19
’t Keampke groepsaccommodaties.
De volgende maatregelen gelden bij ’t Keampke voor een
verantwoord verblijf en het voorkomen van besmetting met
het covid-19 virus. Ondergetekende neemt verantwoordelijkheid
voor de opvolging en handhaving van deze maatregelen binnen
de groep en zorgt voor een duidelijke communicatie naar de
groepsleden.
Maatregelen opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM
- Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
- Was regelmatig je handen.
- Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
- Houd 1,5 m afstand tot anderen. Zie hieronder de uitzonderingen.
Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
- Mensen die tot 1 huishouden behoren.
- Kinderen tot 12 jaar onderling én tot volwassenen.
- Jongeren onderling tot 18 jaar.
- Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders.
Materiaal
Was je handen regelmatig. In de keuken en bij het sanitair is handzeep
aanwezig. Elke groep krijgt bij aankomst een flesje desinfecterende handgel.
In de verblijfsruimte en ook buiten vind je een meetstok van 1,5 m. Deze kun
je gebruiken om de juiste afstand te bepalen wanneer je meubilair verplaatst.
Eetgedeelte
Er zijn voldoende eettafels beschikbaar waar met inachtneming van de regels
de personen van jullie groep op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten.
Zitgedeelte
Er is een aantal vaste zitgelegenheden en een aantal verplaatsbare eenheden.
Je mag de opstelling daarvan naar eigen inzicht regelen. Maak hierbij indien
nodig gebruik van de 1,5 m stok.
Keuken
Voor en na het eten handen was en/of desinfecteer je goed je handen.
Overdracht van het virus is niet voedsel gerelateerd. Bij bereiding zijn de
normale hygiëne regels voldoende. Maak ‘keukenploegen’ (liefst uit 1
huishouden) per dag of maaltijd.

Slaapkamers
Wij zorgen dat er voor iedereen een dekbed en kussen aanwezig
is. Schoon beddengoed ligt bij aankomst geplastificeerd voor jullie
klaar. Bij vertrek graag bedden zelf afhalen en het beddengoed in
de sloop doen en in de gang zetten.
Sanitair
Bijna alle slaapkamers hebben een eigen badkamer met toilet,
gebruik deze alleen met kamergenoten. Was je handen goed voor
en na gebruik van het sanitair.
Deuren
Laat de deuren en ramen zoveel mogelijk open staan gedurende de dag.
Buiten:
Op het terrein is veel ruimte. Je kunt tafels en stoelen neerzetten zoals je
wilt. Maak daarbij indien nodig gebruik van de 1,5 m meetstok.
Boodschappen
Neem zo veel mogelijk boodschappen mee vanaf huis of laat ze bezorgen.
Calamiteiten:
In geval van calamiteiten (zoals brand) vervallen de regels van afstand
houden van elkaar tot het moment dat deze weer redelijkerwijs in acht
genomen kunnen worden.
Akkoordverklaring
Ondergetekende bevestigt dat hij het reglement COVID-19 van ’t Keampke
groepsaccommodaties heeft ontvangen, gelezen, begrepen en er mee
instemt.
Naam:
Handtekening

Datum:

