Brabantse gastvrijheid tijdens Corona
Iedereen is van harte welkom bij ROOTS maar het Corona virus houden we graag buiten de
deur. We houden ons aan de RIVM richtlijnen en faciliteren onze gasten om hetzelfde te
kunnen doen:
Onze maatregelen:
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Bij de reservering bespreken we samen onze Corona maatregelen en we sturen deze
ook normaals per mail toe zodat je weet hoe een dag bij ROOTS er uit zal zien en wat
je van ons mag verwachten.
We heten je van harte welkom bij ROOTS maar we geven je geen hand en we houden
1,5 m afstand.
We stellen je enkele vragen over je gezondheid ter controle en we vragen je bij
binnenkomst je handen te desinfecteren.
We houden onze eigen gezondheid goed in de gaten en nemen direct maatregelen
bij griepverschijnselen.
We kunnen helaas geen jassen en tassen aannemen. Wij vragen je deze zelf naar de
garderobe te brengen.
Bij de start van de sessie zullen we de maatregelen nogmaals toelichten en is er
ruimte voor het stellen van vragen.
De opstelling staat voor jullie klaar met inachtneming van de 1,5 m afstand, we
vragen jullie dit in stand te houden en ook zoveel mogelijk fysiek 1,5 m afstand van
elkaar te houden (voor de opstellingen zie website).
Geef elkaar de ruimte om elkaar goed te kunnen passeren bij bijv. de gang naar het
toilet, naar buiten of wanneer je iets te eten of drinken gaat pakken.
De ruimte zullen we ventileren tijdens iedere de pauze. De openslaande deuren naar
de tuin kunnen natuurlijk ook gedurende je sessie open blijven staan.
We zullen voor jullie op de werkbank verschillende koude dranken klaarzetten en
zullen we voor jullie gedurende de dag indien gewenst koffie en thee serveren.
Lekkernijen en lunch zullen we niet uitserveren, maar klaarzetten op de werkbank
zodat jullie dat zelf kunnen pakken.
Natuurlijk kunnen jullie ook gebruik maken van het terras en de tuin, maar houdt
daar dan ook gepaste afstand aan.
Er is extra aandacht voor het meerdere malen per dag uitvoerig en zorgvuldig handen
wassen met zeep. Niet alleen bij mijn team maar we vragen ook aan onze gasten dit
te doen.
Iedere gast kan bij iedere keer handen wassen een schoon handdoekje nemen.
Een incidentele noodzaak tot hoesten of niezen doen we in onze ellenboog en
verwachten dit ook van onze gasten. Uiteraard zijn er meer dan voldoende papieren
zakdoekjes aanwezig voor alle gasten.
We houden onze eigen gezondheid goed in de gaten en nemen direct maatregelen
bij griepverschijnselen.
Iedere dag wordt ROOTS meerdere malen zorgvuldig schoongemaakt met extra
aandacht voor handgrepen, deuren, kranen, zeeppompjes, tafels etc.

We vertrouwen er op deze we op deze manier een veilige omgeving voor jullie creëren. We
kijken er naar uit om je weer live te ontmoeten bij ROOTS.
Met vriendelijke groet, Maartje de Jong (ROOTS inspiratielocatie)

