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We mogen weer! Maar wel met een aantal spelregels…
Vanaf 1 juli beginnen we weer met de wekelijkse koffie ochtenden. Vanaf die datum kan de
studio ook weer worden gehuurd. Daarbij gelden de volgende spelregels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We houden minstens 1,5 meter afstand, en we helpen elkaar daar aan herinneren.
In Studio 1 – de grote zaal – kunnen maximaal 20 personen tegelijkertijd aanwezig
zijn. Houd daarbij de opstelling van het meubilair aan!
Op het terras kunnen maximaal 25 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Ook hier
geldt: houd de opstelling van de tafels en stoelen aan!
Bij binnenkomst tekent u de presentielijst en vult u uw contactgegevens in. Dat is
nodig in geval na een besmetting de GGD een contactonderzoek moet doen.
Bij binnenkomst en vertrek kunt u uw handen reinigen met desinfecterende gel.
Neem – als u dat veiliger vindt – gerust een mondkapje mee naar de Studio.
U volgt de aanwijzingen van de vrijwilligers voor wat betreft bediening en betaling.
Er mogen maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aan de bar, met inachtneming van 1,5
meter onderlinge afstand.
Ook / juist bij binnenkomst en vertrek houden wij de veilige ruimte van 1,5 meter
aan.

Wat is er anders?
•
•
•

Afstand houden voelt misschien als afstandelijk, maar dat hoeft niet! We zijn er zelf
bij om de gezelligheid weer terug te brengen.
Als u vindt dat iemand onvoldoende afstand tot u houdt, dan is het belangrijk dat u
om uw ruimte vraagt. Dat is niet afwijzend, maar om elkaar te helpen herinneren.
Voorlopig worden de koffieochtenden kleinschalig gehouden en zullen er nog geen
thema ochtenden worden georganiseerd.

Wat blijft er gelijk?
•
•
•

De gezelligheid, natuurlijk!
U komt weer bekenden tegen, en kunt lekker bijpraten.
De koffie is nog steeds even lekker, en de prijs is ook hetzelfde.

Fijn om u weer te mogen verwelkomen in Studio Idee!

