Lieve gast,
Hierbij ontvangen jullie de 'nieuwe spelregels' van Lokaal68 te Bilthoven-Noord.
Wat ontzettend leuk dat je er weer bent, supergezellig!
In deze afgelopen periode van 'bewust zijn' heb ik geleerd van de quote van Charles Darwin;
"It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent....it is the one that
is the most adaptable to change."
En dus, met een aantal aanpasbare veranderingen voor Lokaal68 ben jij met jouw
team/cliënten weer van harte welkom. Hieronder lees je het aantal veranderingen, zodat jij
met je team in heerlijke rust, met vertrouwen en in alle gezelligheid jullie inspirerende werk
kunnen voortzetten!
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Wanneer je je favoriete ruimte hebt gereserveerd, kom dan niet te vroeg, dus liefst
vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Zodat we jou de rust en het vertrouwen
kunnen garanderen dat er niet te veel mensen in het gebouw aanwezig zijn.
Wil je eerder komen, bel dan even om te vragen of dat mogelijk is. Wanneer dat kan,
vervroegen we jouw reservering in het systeem. Ditzelfde geldt ook voor een
verlenging van je reservering.
Wanneer je binnenkomt, staat er desinfecterende handgel voor je op tafel.
Je laat zoveel mogelijk je eigen collega's/cliënten binnen tijdens je bijeenkomst. Laat
je collega/cliënt eventueel degene bellen die al aanwezig is, zodat je weet dat je
collega/cliënt er aan komt.
Je maakt gebruik van de papieren handdoekjes die in het toilet aanwezig zijn, die je na
gebruik mag weggooien in het witte mandje dat er staat.
Er liggen wc-brildekjes in ieder toilet voor eventueel gebruik.
In iedere ruimte staan hygiënische doekjes die je gebruikt om na je bijeenkomst even
een poets over de tafel te geven.
Houd je je eigen servies zo goed mogelijk bij de hand? Wanneer je na de eerste ronde
koffie graag over gaat op thee, plaats dan je gebruikte servies in de afwasmachine, net
zoals thuis:-)
Wellicht neem je liever je eigen lunch mee, dan dat je lunch voor je wordt verzorgd,
dan is dat vanzelfsprekend geen probleem.
Houd rekening met de 1,5 meter afstand. Voor jouw collega's/cliënten, maar vooral
ook voor de andere bezoekers die je niet kent. Op deze manier houden we rekening
met elkaar en voelt iedereen zich op zijn/haar gemak. Iedereen, groep of organisatie is
zelf verantwoordelijk om de spelregels van Lokaal68 en voorschriften van het RIVM
in acht te nemen.
Iedere ochtend ventileren we onze locatie door alle ramen en deuren tegen elkaar op te
zetten. De hoge plafonds zorgen voor een zo groot mogelijke inhoud, waardoor
recirculatie zo weinig mogelijk plaats vindt.
Heb je verder nog vragen of wensen? Laat deze gerust weten!

Naast deze spelregels die we bij Lokaal68 hanteren, gaan we ervan uit dat je tevens rekening
houdt met de afgekondigde maatregelen het RIVM en de Overheid.
Nogmaals, gezellig dat je er weer bent. Groet Sharada & team.

