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Je mag meedoen, tenzij:
-

-

-

je de afgelopen 24 uur of bij de start van de summerschool één of meerdere van de volgende
(milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
je bij de start van de summerschool een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten hebt.
je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de
afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebt met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.
je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld.
je in een risicogroep zit. Overleg eventueel met de huisarts en neem contact op met de
organisatie van de summerschool.
je ziek wordt of klachten krijgt tijdens de summerschool, dan moet je direct naar huis.

Tijdens de summerschool
-

Neem de hygiënemaatregelen in acht.
Houd te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht.
Beperk, indien van toepassing, het bezoek tot het gekozen tijdslot.
Meld na aankomst aan bij de registratie units / balie, zonder registratie geen toegang.
Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie / zaal telkens de handen.
Volg de op de locatie gecommuniceerde richtlijnen.
Volg te allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijke & toezichthouders, zij zien
toe op naleving van de protocollen en richtlijnen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij
die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere deelname / bezoek uit te
sluiten.
We houden de summerschool veilig:
-

-

Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de summerschool is er persoonlijk contact tussen de
begeleiding en deelnemers: zijn er klachten (geweest) en begrijp je alle afspraken?
Deelnemers worden gewezen op de gezondheidscheck die bij aankomst wordt gedaan.
Bij aankomst op het kamp wordt een gezondheidscheck gedaan. De controlevragen het RIVM
worden gebruikt.
Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht en in goed geventileerde ruimtes.
Deelnemers wassen met vaste regelmaat en extra vaak hun handen.
Hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
Hygiëne, gezondheid en voedselveiligheid staan extra hoog in het vaandel, er zijn extra en
vaste schoonmaakmomenten.
Je bent verplicht ziekteverschijnselen direct te melden.

We houden de locatie schoon
-

-

De schoonmaakprotocollen van branchevereniging OSB zijn uitgangspunt, aangevuld met:
• Alle gebruikte ruimten, alsmede de sanitaire voorzieningen, worden vooraf, na afloop en
tijdens de zakelijke bijeenkomst tenminste 2x per dagdeel schoongemaakt.
• Extra schoonmaak gebeurt op aangeven van coronaverantwoordelijke(n) en
toezichthouders.
Contactpunten zoals deurklinken, andere handcontactpunten, trapleuningen, tafels en
counters worden tenminste 2x per dagdeel met desinfecterende middelen gereinigd.
Vlakke oppervlakten zoals tafels, counters en buffetten worden meerdere malen per dag
grondig gereinigd.

Na de summerschool
- Indien iemand ziek werd tijdens de summerschool en dit bleek na het testen om corona te
gaan, dan wordt er waarschijnlijk contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. We bewaren
daarom je contactgegevens nog zeker vier weken na afloop van de summerschool. Werk
steeds goed mee aan dit contactonderzoek.
- Bleek achteraf iemand besmet op de summerschool? Informeer dan de
summerschoolorganisatie. Wij informeren dan de andere deelnemers en betrokkenen. Daarbij
houden rekening met de privacy van de personen in kwestie.
Vragen
Heb je vragen over dit protocol? Neem dan contact op met de organisatie, Pieter de Jong
(pieter@future-city.nl)

