Update 18 december 2021

Binnenkort ben je deelnemer aan een bijeenkomst op De Hoorneboeg, leuk dat je komt!
Vanaf 18 december j.l. gelden nieuwe coronamaatregelen. We willen graag dat alle
gasten zich veilig voelen op De Hoorneboeg en mee kunnen doen aan een bijeenkomst.
In het afgelopen jaar heeft dat geen problemen opgeleverd en we gaan graag op deze
voet verder. Dat betekent dat we elkaars mening respecteren omtrent alles wat met
Corona te maken heeft en dat we met z’n allen een zo veilig mogelijk situatie creëren
voor iedereen.
Voordat je bij ons komt, leggen we je daarom graag uit wat je bij ons kunt verwachten.

Op 18 december is een nieuw pakket van maatregelen afgekondigd die gevolgen kunnen
hebben voor je bijeenkomst. De belangrijkste maatregel is dat alleen nog trainingen,
cursussen, praktijk- en theorielessen mogelijk zijn die noodzakelijk zijn voor je beroep of
bedrijf. Indien jouw bijeenkomst hieronder valt, dan kan de bijeenkomst doorgang
hebben onder de volgende voorwaarden:
Voor je bijeenkomst op De Hoorneboeg betekent dit het volgende:
✓ Je bijeenkomst en eventuele overnachting kan bij ons plaatsvinden waarbij je 1,5
meter van elkaar afstand houdt en indien alle deelnemers van je groep een
coronatoegangsbewijs kunnen laten zien (‘groen vinkje’). Als je geen
coronatoegangsbewijs kan laten zien, kan de bijeenkomst onder dezelfde
voorwaarden als hieronder beschreven plaatsvinden. Wij adviseren dan wel dat
alle deelnemers een sneltest doen.
✓ Graag vragen we je om een mondkapje mee te nemen en deze binnen op de
locaties bij het rondlopen te dragen. Als je zit, mag deze natuurlijk af.
✓ Ontbijt, lunch en diner moet op locatie genuttigd worden. Bij een meerdaagse kan
ook op de slaapkamer gegeten worden.
✓ De organisatoren van je bijeenkomst zijn verantwoordelijk voor het controleren
van de geldigheid van het toegangsbewijs. Zij scannen het coronatoegangsbewijs
(Coronacheck) met de Corona Check Scanner App

De organisatoren van jouw bijeenkomst moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang aan de
Hoorneboeg doorgeven of er één of meerdere deelnemers geen coronatoegangsbewijs
kan laten zien, zodat er nog passende oplossingen kunnen worden gevonden om de
bijeenkomst door te laten gaan. De organisator is verplicht om bij aanvang van de
bijeenkomst de coronacheck uit te voeren om zeker te zijn dat iedereen een groen vinkje
heeft.

•

Benauwdheidsklachten, koorts en verkoudheidsklachten (loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest): dat zijn helaas allemaal redenen om thuis te blijven. Maak
een afspraak om je te laten testen en blijf thuis tot je de testuitslag weet.

•

Ook wij blijven thuis als we niet fit zijn. Dus als wij, of onze huisgenoten, verkouden
zijn, koorts hebben of ons benauwd of grieperig voelen, zijn we niet op De
Hoorneboeg.

•

We maken ook tussentijds schoon en doen dat met een nog grotere zorg dan
normaal gesproken.

•

Was vaak en goed je handen met water en zeep, hoest of nies in je ellenboog en
schud geen handen.

•

In alle locaties kunnen we op verzoek beschermende handschoenen en/of
mondkapjes verzorgen.

•

Ook vind je overal desinfecterende zeep en gel en tissues.

•

Frisse lucht is belangrijk. Zorg dat er een raampje of deur open staat of laat de
ruimte een paar keer per dag even goed doorluchten.

…

