Haarlem, augustus 2020

Corona-protocol Gahaarlem
Beste werkplaatsgebruikers, cursisten en docenten,
We hebben de afgelopen maanden veel tijd gestoken in het aanpassen van de werkplaats aan
de eisen van de huidige Covid-19-situatie. Omdat we nu eenmaal beperkt zijn in het aantal
bruikbare vierkante meters in de werkplaats van Gahaarlem houden docenten,
werkplaatsgebruikers en cursisten zich te allen tijde aan de volgende afspraken:
Onderlinge ruimte
• Gahaarlem laat maximaal 6 personen tegelijkertijd toe in de werkplaats.
• Bij cursussen: naast max. 6 cursisten die zoveel mogelijk op eigen werkplekken werken,
zijn er max. 2 docenten aanwezig.
• Er zijn 6 vaste, afgeschermde werkplekken gemaakt aan de centrale werktafel.
• Herindeling van de werkplekken indien nodig.
• We houden zoveel mogelijk onderling afstand; er zijn looproutes aangegeven en
anderhalve meterstickers.
• Hou de minimale afstand rondom persen en druktafels in de gaten.
Hygiëne
Er is een “cleaning station” bij de ingang waar de handen gereinigd kunnen worden.
Daar zijn tevens mondkapjes aanwezig maar niet verplicht.
Ook zijn er latex handschoenen.
Er is op verschillende plaatsen in de werkplaats renigingsmateriaal aanwezig, plus
hygiënepapier.
• Gebruik de gootsteen van het keukenblok uitsluitend voor zaken als koffie, thee, fris en
water.
• De stortgootsteen bij de ingang is bestemd voor handwassen met garagezeep en reiniging
van zeefdruk-rakels en -materialen.
• Na afloop reiniging van gebruikt gereedschap door werkplaatsgebruikers en
cursusdeelnemers.
• Continue reiniging van intensief gebruikte apparaten (bijv. persen).
• Verzoek aan alle gebruikers van Gahaarlem om gebruikte gereedschappen en machines
schoon te maken na gebruik (schoonmaakmiddelen worden door ons beschikbaar
gesteld).
• Er is voldoende gelegenheid voor iedereen om frequent de handen te wassen.
• We proberen zoveel mogelijk maximaal te ventileren. Als het weer het toelaat staan de
ramen altijd open, en we gebruiken de afzuiginstallatie om de lucht in de werkplaats te
verversen.
•
•
•
•

Bij ziekteverschijnselen
Diegenen die zelf of waarvan huisgenoten griepverschijnselen hebben (keelpijn, niezen,
hoesten, neusverkoudheid, moeilijk ademen en/of koorts) dienen thuis te blijven.
De symptomen en duur van de quarantaine die de RIVM aanhoudt zijn daarbij leidend.
Pas na 24 uur klachtenvrij te zijn, mogen klanten/cursisten weer bij ons aan het werk.

En verder
• Neem indien mogelijk je eigen beker of eigen mok mee voor thee of koffie. Er zijn ook
kartonnen bekers aanwezig.
• We hebben gezichtsmaskers in de werkplaats, die we voor individuele instructie kunnen
gebruiken.
• Als je door quarantaine een of meerdere lessen moet missen, kunnen de lessen worden
ingehaald op de “standaard” Open Atelier-avond op woensdag van 19.00 tot 22.00 uur.
• Voor een inhaalmoment overdag moet een aparte afspraak worden gemaakt.
• Toiletgebruik van de openbare toiletgroep in de gang begane grond: we verzoeken de
werkplaatsgebruikers, cursisten en docenten zoveel mogelijk bij gebruik van de toiletten
de aldaar geplaatste reinigingsmiddelen te gebruiken.
Tenslotte
Zo goed en kwaad als het gaat proberen we de situatie overzichtelijk te houden in de
werkplaats. Zo kan het best zijn dat we tijdens een les of workshop besluiten om een
mondkapje te dragen.
Alleen samen gaan we er wel uit komen.
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