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Veilig vrijwilligerswerk
Sociale contacten
doen
we
samen
& bewegingsvrijheid
Opstart activiteiten
•
•

Wat WEL mag

Stap voor stap worden vrijwilligersactiviteiten op elke locatie weer opgestart; wel op
kleine(re) schaal en het tempo hiervan is altijd locatie-afhankelijk.
Als er een nieuwe uitbraak komt dan heroverwegen wij opnieuw alle maatregelen. Ook in
De kans is aanwezig dat wij dan opnieuw de locatie voor bezoekers en vrijwilligers de salon
sluiten.

Gezondheidscheck voor alle leeftijden
Zelf buiten •
wandelen*
•
•

Behoor jij totZelf
eenbinnen
risicogroep* of hebNaar
jij – ofhet
eenziekenhuis
huisgenoot klachten?Naar
Dan mag
je
de kapper
helaas geen vrijwilligerswerk
komen doen.en controle
wandelen
en pedicure/
Check voor aanvang van je vrijwilligersactiviteit
je gezondheid via de bijlage
‘checklist
bij de tandarts
manicure
gezondheid vrijwilliger'.
Bij twijfel of klachten kun je een beroep doen op de GGD testlocatie in Middelharnis
(regio Goeree Overflakkee) of Zuidland (regio Voorne-Putten) via 0800-1202. Je blijft
thuis tot de testuitslag bekend is.

metalgemene
elkaar
de kamer Houd rekening
In een
Verschillende
Zelf
• Houdruimte
1,5 meter
afstand
tot bezoekers, bewoners
en op
zorgmedewerkers.
elkaar ontmoeten
elkaar
ontmoebehandelingen zoals
fietsen
ten, koffi
drinken
fysiotherapie,
• Geef anderen
deeruimte
op jeenroute of in dede
lift.Silverfit
een spelletje spelen
ergotherapie, logopedie,
diëtiek en beweegagogie

1,5 meterOp

Hygiëne
•

Bij binnenkomst
en verlaten van de locatie handen desinfecteren
met handalcohol.
Maximaal
Vermijd
Welkom!
1,5 meter
7
personen
drukke
Tussendoor ook regelmatig handen
wassen of desinfecteren.
Samen houden w
afstand
per groep
plaatsen
e ons
aan de regels.
• Geen handsieraden dragen, dit om goede handhygiëne te kunnen toepassen.
• buiten
Hoest
en nies inendeander
binnenkant
van je elleboog.
* Wij adviseren alleen
te wandelen
sociaal contact,
Stoelen niet
verplaatsen

1’5

zoals winkels en familie bezoeken, te vermijden.

M

Persoonlijke beschermingsmiddelen
•

Hoest en nies in
de binnenkant
van uw elleboog.

Wat (nog) NIET mag

Houd
1,5 meter afstand.

Mondneusmaskers of gelaatsbescherming zijn niet toegestaan. Vrijwilligers hebben
geen toegang tot corona verdachte of positieve bewoner, patiënt of cliënt.
Wij begroeten zond
er handdruk
maar uiteraard mét
een glimlach.

Loop rechts in gang
en,
op trappen en in
smalle ruimtes.

*Risicogroepen:
Graag verwijzen wij je naar de richtlijnen die hiervoor landelijk zijn opgesteld door het RIVM
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

NIET samenkomen in
groepen groter dan 7

Verenigingen
zijn NIET open

Het restaurant is NIET
open voor maaltijden,
maar WEL** voor koffie

Desinfecteer/was
vaak uw handen.

Neem binnen de
kortste route
naar uw bestemmin
g.

Samen
houden we
ons aan de
regels

** Meerdere groepen mogelijk

Sociale contact & vrij bewegen kan alleen als u géén last heeft van (lichte) klachten die kunnen duiden op corona

