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Hoe bescherm je jezelf en anderen? 
 

• Heb je geen klachten?  
o Was je handen minimaal 20 sec per keer 

▪ na ieder toiletbezoek 
▪ nadat je iemand hebt aangeraakt. 
▪ voordat je voedsel klaarmaakt of iets gaat eten 
▪ nadat je een dier hebt aangeraakt. 

o Gebruik de desinfecterende gel na aanraking met 
andermans handen 

o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  
o Schudt geen handen 
o Gebruik papieren zakdoekjes  
o Houdt 1,5 meter afstand 

 

• Nies je, heb je keelpijn, een loopneus, hoest je 
licht of heb je verhoging tot 38 graden 
o Blijf thuis en laat je testen  

 

• Heb je > 38 graden koorts?  
o Dan blijven ook je huisgenoten thuis 

 

• In de Infoschuur ’t Gooi: 
o Reinig je handen bij binnenkomst 
o Houdt 1,5 m afstand tot elkaar 
o Let op de vloermarkering in de grote ruimte 
o Niet meer dan 1 persoon (dame of heer) tegelijk kan gebruik 

maken van één van de toiletten 
o Na ieder toiletbezoek dient men zelf de met de huid 

aangeraakte delen in de toilet te reinigen, desinfecterings-
middel en papieren handdoekjes zijn aanwezig in het toilet 

o Gebruik het laatste half uur van de gereserveerde tijd voor 
het luchten van de ruimte (tuindeur en loodsdeur openen)  

https://www.stigas.nl/sites/stigas.nl/files/2020-06/stigas_20200902_poster_corona_15_juni-nl.pdf#page=1
https://www.stigas.nl/sites/stigas.nl/files/2020-06/stigas_20200902_poster_corona_15_juni-nl.pdf#page=1
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• Maximum aantal personen toegestaan: 
o Bepaal of de Infoschuur voldoende capaciteit heeft ! 

Maximaal 12 (vergadering) of maximaal 20 (presentatie): 
 

`  of  
                Vergaderopstelling max. 12 personen          Theateropstelling max 20 personen 

o Gebruik naast de reserveringsagenda ook de 
inschrijvingsagenda, die vindt je hier: Inschrijvingsagenda , 
zodoende kan je het aantal deelnemers makkelijk beheren. 
De gebruiksaanwijzing staat op de welkomst-pagina 

 

• Wat te doen ter voorbereiding op resp. na het 
openen van de Infoschuur 
o Alle deuren van het slot. Met name de tuindeuren die ook 

fungeren als uitgang 
o In de toiletten: 

▪ Checken of de voorraden (zeep, desinfecteringsmiddel, 
papieren handdoekjes en toiletpapier) voldoende zijn; 
extra voorraad in de metalen schoonmaakkast rechts 
om de hoek in de schuur 

▪ Eventueel afvalbakken legen 
o Checken of alles schoon is, zo nodig schoonmaken 
o Wat te doen voor het verlaten en afsluiten van de Infoschuur 

▪ Alle tafels en bar afnemen 
▪ Alle deurgrepen afnemen 
▪ En tot slot (buiten) je handen reinigen nadat je het 

alarm hebt ingeschakeld en deur hebt afgesloten 
 

  

https://www.supersaas.nl/schedule/Infoschuur_'t_Gooi/Infoschuur_'t_Gooi_Inschrijving

