Protocol gefaseerde openstelling Kunstenlab
Protocol bescherming veiligheid medewerkers en bezoekers Kunstenlab bij heropening

•
•
•
•
•
•

•
•

Voor een bezoek aan het Kunstenlab kunt u telefonisch reserveren of bij
binnenkomst.
Meld u zich bij binnenkomst bij de receptie.
Kom met maximaal 2 personen tegelijk naar Kunstenlab
Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten Kunstenlab
Desinfecteer bij binnenkomst uw handen
Kunstenlab hanteert een max. van 8 bezoekers dat tegelijkertijd in de instelling
aanwezig is. Uitgangspunt daarbij is 10 m2 ruimte per bezoeker als het gaat om
tentoonstellings-bezoek.
Gebruik een toegangsitem. Zijn de toegangsitems op dan vragen wij u te wachten tot
er weer één beschikbaar is of om op een later moment terug te komen.
Wij maken gebruik van een 1-richting route, deze staat aangegeven op de vloeren.

•

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel/vrijwilligers op en de aanwijzingen die per
betreffende ruimte zijn opgehangen

•
•
•

De toiletten zijn uit hygiënische overwegingen gesloten.
Na afloop levert u het toegangsitem weer in bij de uitgang.
Uw gegevens worden maximaal 2 weken bewaard voor mogelijk contactonderzoek
door de GGD.

•

Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen

En verder:

•
•
•
•
•

Kom niet naar Kunstenlab als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°)
Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zoveel mogelijk met eigen vervoer
Schud geen handen.
houd bij stallen van de fiets in een fietsenstalling en/of -rek rekening met 1,5 meter afstand
van andere bezoekers.

Toelichting maximaal aantal bezoekers:
•
•

•

Kunstenlab hanteert een maximaal aantal bezoekers dat tegelijkertijd in het pand
aanwezig mag zijn (aantal bezoekers 8).
Uitgangspunt daarbij is 10m2 ruimte per bezoeker. Om de toegang te reguleren
hanteert Kunstenlab een systeem, dat gebruik maakt van toegangsitems, dat
hieronder wordt omschreven.
Bezoekers zijn verplicht om het pand binnen te gaan met een beschikbaar
toegangsitem. (een gelamineerd a4tje met een tentoonstellingstekst)

•
•
•
•

Deze toegangsitems liggen net voorbij de toegangsdeur voor de receptie zodat de
receptiemedewerker hier toezicht op kan houden en er op kan wijzen.
Het is niet mogelijk om zonder een toegangsitem het pand te betreden
De toegangsitems worden weer ingeleverd bij de uitgang (zij-ingang café)
Na inlevering van de toegangsitems worden deze gedesinfecteerd en weer naar de
ingang gebracht.

Looproute voor de expositieruimtes:

