1. Algemene richtlijnen voor de bezoekers
1.1 Voorafgaand aan het bezoek
1. Reservering van een oefenruimte kan alleen vooraf online via website van de oefenruimte dan wel via
e-mailadres info@slachthuishaarlem.nl.
2. Lees de bevestiging van de reservering goed en volg de vooraf opgegeven instructies te allen tijde op.

1.2 Bij aankomst en tijdens het bezoek algemeen
1. Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de medewerkers.
2. Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.
3. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
4. De beheerder kan bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
5. Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
6. Was na het toiletbezoek grondig je handen.
7. Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
8. De sanitaire voorzieningen zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Hierover zal je ter plekke
worden geïnformeerd. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.
9. Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg in een afsluitbare
vuilbak. Was daarna je handen
10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

1.3 Bij aankomst en vertrek Slachthuis specifiek
1. Betreedt en verlaat de ruimte 1 voor 1 i.v.m. de nauwe doorgang in de gang.
2. Kom niet te vroeg en blijft niet onnodig voor het pand hangen.
3. In- en uitladen wordt door 1 persoon per instrument gedaan. Er is 30 minuten ombouwtijd tussen de
oefensessies.

2. Vragenlijst bij binnenkomst
U mag de ruimte betreden indien alle stellingen op u van toepassing zijn en hiervoor getekend is bij
binnenkomst.
A. U heeft GÉÉN van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of
benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).

B. U heeft in de afgelopen 24 uur GÉÉN klachten (COVID-19 symptomen) gehad.
C. U heeft GÉÉN huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten.
D. Er is bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen GÉÉN COVID-19 vastgesteld.

3. Naleving
Naleving gebeurt door medewerkers van de organisatie door het hele gebouw, samen met bezoekers,
leveranciers, huurders en artiesten. De organisatie wijst hiervoor een specifieke
corona-verantwoordelijke aan, die hiertoe door het bestuur/de directie gemandateerd worden.
In het geval van Slachthuis is dit de dienstdoende beheerder.
3.1 Handhaving
De beheerder van dienst heeft het recht toegang tot het pand te ontzeggen op basis van plaatselijke,
gemeentelijke en/of nationale regelgeving.
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