Corona maatregelen
We zijn ons ervan bewust dat het organiseren van een evenement in deze
periode extra aandacht vereist op het gebied van publieksstromen en
veiligheid. Om de landelijke richtlijnen van het RIVM in verband met het
coronavirus op te volgen vragen we u als bezoeker van het Groot
Rotterdamse Atelier Weekend u te houden aan de volgende richtlijnen:
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en raak zo min
mogelijk uw gezicht aan.
• 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
• Ziek? Blijf thuis! Vertoont u een van de volgende symptomen:
koorts en luchtwegklachten zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid? Kom dan niet.

Om uw bezoek aan het Groot Rotterdams Atelier Weekend veilig en volgens
de landelijke richtlijnen te laten verlopen nemen we als organisatie de
volgende maatregelen:
- Bij alle locaties wordt de 1,5 meter-maatregel in acht genomen. Voor
ieder ateliercomplex is vooraf bepaald hoeveel mensen er op voldoende
afstand van elkaar aanwezig mogen zijn. Als dit aantal is bereikt zal dit bij
de ingang van het complex worden gecommuniceerd en wordt u
gevraagd te wachten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Volg hierbij
a.u.b. de instructies van de organisatie.
- Bij ieder atelier wordt bij de ingang aangegeven hoeveel personen er in
die ruimte aanwezig mogen zijn. Is dit aantal bereikt? Dan wordt u
verzocht om even te wachten op de daarvoor aangewezen plaatsen.
- Binnen ieder ateliercomplex is vooraf een route bepaald. We vragen u
deze route te volgen en niet tegen de richting in te lopen.
- Eventuele toiletten, deurkrukken en trapleuningen worden gedurende de
dag regelmatig gereinigd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

