
 

 

Coronaprotocol Ruimte voor Zijn 
 
 
Wat doen wij 

• We houden onze gezondheid in de gaten. Als een van ons verschijnselen vertoont dan blijft deze 
thuis. Mochten we beide verschijnselen hebben dan wordt de bijeenkomst verplaatst. 

• De locatie en het aantal deelnemers is afgestemd op de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat 
we anderhalve meter afstand in acht nemen.  

• We maken extra schoon op de locatie en vooral kranen en deurknoppen worden regelmatig 
gereinigd. We ventileren de ruimte regelmatig. 

• Er is desinfecterende handgel die je kunt gebruiken en je kunt je handen drogen met papieren 
handdoekjes. 

• We heten je heel graag welkom, maar we schudden geen handen. Ook in je persoonlijke proces 
zijn we nabij, maar bewaren we de fysieke afstand van anderhalve meter. 

 
Wat vragen we van jou 

• Heb je last van verkoudheidsklachten en/of koorts, dan vragen we je niet te komen. Dit geldt ook 
als je een huisgenoot hebt die deze verschijnselen heeft. 

• Houd anderhalve meter afstand tot de andere deelnemers.  

• Zodra je binnenkomt vragen we je je handen te wassen of te desinfecteren met de handgel.  

• Als je gebruik maakt van het toilet, was dan vooraf en achteraf je handen. 

• Je kunt gebruik maken van de meditatiekussentjes, maar vragen je wel om zelf een dekentje of 
handdoek mee te nemen. 

• Neem je eigen drinkfles mee gevuld met water. 
 
Wij doen er alles aan om de voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijke training. 
Vanzelfsprekend ligt dit niet alleen in onze handen; iedere deelnemer draagt mede 
verantwoordelijkheid om zowel zelf zo zorgvuldig mogelijk met de ander om te gaan als elkaar aan 
te spreken wanneer je je niet veilig voelt. 
 
Dit protocol is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. 
 
Disclaimer 
Ondanks alle genomen maatregelen kan het toch gebeuren dat je besmet raakt tijdens 
de training. Met het besluit om deel te nemen aan deze training ga je akkoord met dit risico.  


