CORONA PROTOCOL– BEZOEKERS WELZIJNSCENTRUM DE LEUNING
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om bij binnenkomst in 1 van onze locaties een
mondkapje te dragen tot op uw plek van bestemming, daar mag het mondkapje af. Zodra u zich
gaat verplaatsen, b.v. naar het toilet of naar de uitgang, dan graag het mondkapje weer op.
Natuurlijk is niet alles meteen weer zoals het was. We hebben te maken met strenge afstands- en hygiëneeisen voor de gezondheid van uzelf, de mede-bezoekers en die van de medewerkers van Welzijn. Om te
zorgen dat het verblijf in de Leuning voor iedereen prettig en veilig verloopt hebben we enkele belangrijke
regels.
Lees daarom dit bericht goed door.
De in- en uitgang zijn van elkaar gescheiden. Let goed op de aanwijzingen over de looprichting, want de
uitgang zit ergens anders dan u gewend bent.
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. In de hal staat een flacon desinfectiemiddel.
Hoe houden we samen De leuning veilig en prettig?
We kunnen elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden.
Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.
Daarom blijft voor iedereen gelden:
 Was vaak uw handen.
 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 Schud geen handen.
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.
 Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.
Bent u ziek?
 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
of verhoging hoger dan 38 graden Celsius.
 Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen
klachten heeft, mag u weer naar buiten.
 Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?
Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op.
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