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Algemeen
Desinfecteer uw handen bij de in- en uitgang van 
het gebouw. 

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in de elleboog en neem papieren 
zakdoekjes mee voor eenmalig gebruik.

In elke vergaderruimte staat desinfectans op de 
buffettafel.

Tussen de reserveringen door worden de tafels/
stoelen, deurkrukken e.d. door personeel van ut 
Huus schoongemaakt. Hiervoor wordt 10 minu-
ten van uw reservering gebruikt. Tevens wordt 
dan de ruimte geventileerd. De muziekdocenten 
zorgen zelf voor de hygiënemaatregelen met 
het wisselen van leerlingen. Indien het gebouw 
gesloten is kunnen zij zelf de leerlingen in en uit 
laten. 

Andere maatregelen die nodig zijn voor het uit-
voeren van uw beroep/handeling zijn voor eigen 
verantwoording. 

Gebruik zoveel mogelijk de trap.

Lift bij hoge uitzondering gebruiken en maximaal 
1 persoon tegelijk.

Kom alleen voor de gehuurde periode. Kom niet 
te vroeg en ga direct nadien weer weg. 

Was voorafgaand aan uw komst uw handen met 
zeep, minimaal 20 seconden. 

Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers in 
het gebouw op.

Vervoer
Kom met eigen vervoer, mits mogelijk. 

Kom alleen, met maximaal 2 andere personen of 
met personen uit uw huishouden. 

Toiletgebruik
Ga voorafgaand aan uw afspraak/het bezoek 
thuis naar het toilet. 

Maximaal 1 persoon per toiletgroep.

Daar waar beschikbaar toiletbril desinfecteren.

Na toiletgebruik handen wassen met zeep  
(minimaal 20 seconden) en daarna desinfecteren.

Volg de looproute

Holstohus: 
- hoofdingang = ingang
- nooddeuren achterzijde gebouw = uitgang  
(op alle verdiepingen)
- In het gehele Holstohus geldt eenrichtingsweg.

‘t SPOC: 
- hoofdingang = ingang
- uitgang = ingang oude sporthal
- Bij de toilettengroep is een looproute voor 
‘tegenliggers’; personen die van het toilet terug 
naar voorzijde van gebouw moeten.
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...als u één van de volgende klachten hebt: neus-
verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

...als iemand in uw huishouden koorts heeft 
(vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten, tot 
iedereen 24 uur klachtenvrij is. 
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