
Stop de verspreiding van het coronavirus

Desinfecteer je handen.

Hoest en nies in de binnenkant

van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes

om je neus te snuiten.

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Bij binnenkomst van de Manenberg vind je een paal waar je je handen

kunt desinfecteren. Doe dit direct bij binnenkomst.

Door twee armlengtes afstand te houden is de kans kleiner
dat mensen elkaar besmetten.

Hygiëne: wat moet je doen?

1,5 meter



Stop de verspreiding van het coronavirus

Ik heb klachten.

Klachten in je huishouden?
Koorts vanaf 38 graden

Benauwdheid

Blijf thuis bij de volgende klachten

• Verkoudheidsklachten

• Hoesten

• Verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

• Verhoging/koorts en/of benauwdheid

Neem direct contact op de receptie om door te geven dat je

niet aanwezig kunt zijn bij het gesprek. Bel naar 088 00 76 111.

Heb jij zelf geen klachten, maar hebben mensen binnen jouw huishouden

koorts en/of last van benauwdheid, dan moet jij ook thuisblijven. Ook dan

mag je niet langskomen. Neem direct contact op de de receptie om

door te geven dat je niet aanwezig kunt zijn bij het gesprek.

Bel naar 088 00 76 111.

Pas als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag je weer op

gesprek komen. Neem ook hiervoor weer contact op met de receptie.

Hoe gaan we te werk?

Reis veilig.

Kom op tijd! Zo houden wij het veilig voor iedereen!

Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de Manenberg.

Kom je met het OV? Vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Wees je ervan bewust dat het dragen van een mondkapje nog steeds verplicht is.

Kom je met de auto? Het is niet meer mogelijk om het parkeren te regelen bij de

receptie. Jij betaalt zelf bij het parkeerautomaat. Moet je vanwege medische

redenen met de auto komen? Wij beschikken over een gratis invalide parkeerplaats.


