
Coronaprotocol Flow Plaza

Welkom,

Per 1 juni openen we stap voor stap onze deuren en zijn groepen, in aangepaste vorm, weer
welkom. In dit protocol lees je op welke wijze we dat bij Flow Plaza doen.

Vooralsnog geldt dat we niet meer dan 30 personen in het gebouw mogen ontvangen.

We doen er alles aan om de maatregelen en de richtlijnen vanuit Rijksoverheid op te volgen
en tegelijkertijd de sfeer van rust en veiligheid te behouden.

Algemene richtlijnen voor iedereen:

Houd minimaal 1.5 meter afstand.
Was regelmatig je handen.
Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
Schud geen handen.
Blijf thuis met milde verkoudheidsklachten.
Blijf thuis als je huisgenoten met koorts hebt.

Alle mensen die deelnemen aan een training of opleidingsdag en die twijfelen of het
verstandig is om deel te nemen kunnen contact opnemen met de trainer of docent van de
groep.
Zij denken graag met je mee.

Voor de trainer:
Voor het uitvoeren van de maatregelen en richtlijnen tijdens een training/workshop en/of
opleidingsdag is de trainer verantwoordelijk.

Informeer jouw deelnemers, assistenten en/of co-trainers over de geldende
maatregelen en het protocol. Dit ligt in elke zaal ter inzage en staat ook op de
website www.flowplaza.nu en is daar ook als pdf te downloaden.



Voorafgaand de bijeenkomst doet de trainer een gezondheidscheck bij de
deelnemers door telefonisch en/of per mail de volgende vragen te stellen:
Heb jij of iemand in jouw huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona
gehad?
Heb jij of iemand in jouw huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van hoesten,
(neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Wanneer op één van de vragen het antwoord JA is, is het niet mogelijk om deel te
nemen aan de training.
Wanneer op beiden vragen het antwoord NEE is, is jouw deelnemers van harte
welkom.

Verdere maatregelen (naast de algemeen geldende maatregelen):

Matten en meditatiekussens zijn in de zaal aanwezig. Deelnemers nemen zelf een
handdoek en/of deken mee om op de mat en over het meditatiekussen heen te
leggen.
Deelnemers nemen een eigen afsluitbare waterfles mee.
Voorafgaand aan de sessie/les wast iedereen de handen met water en zeep.
De ruimtes worden goed geventileerd door de ramen zoveel mogelijk open te
houden en de deuren te openen tijdens pauzemomenten.

Maximum aantal deelnemers per zaal:

Flow 1 - 10 personen
Flow 2 - 12 personen
Big Flow - 14 personen

Het stoelenplan in de ruimte wordt, binnen de capaciteit, zo vormgegeven dat er altijd
voldoende afstand is tussen de deelnemers.

Om het maximum aantal van 30 personen in het gebouw niet te overschrijden, verhuren wij
maar één of twee zalen tegelijkertijd.



Op de dag zelf:

Deelnemers komen op tijd voor de bijeenkomst zodat ze direct door kunnen lopen
naar de zaal. In het pand is geen mogelijkheid om te wachten. Vooraf wordt door de
trainer duidelijk gecommuniceerd in welke zaal er wordt gewerkt en waar deze is.
Iedereen draagt bij binnenkomst kleding die geschikt is voor de bijeenkomst. In het
gebouw is geen gelegenheid tot omkleden.
Wanneer je te vroeg bent kan je buiten of in je auto wachten.
De buitendeur staat tijdens groepsbijeenkomsten open zodat deelnemers zichzelf
binnen kunnen laten. Zo brengen we het aantal contactmomenten terug tot het
absoluut noodzakelijke.
Bij de entree en in de hal op de 1e verdieping staat desinfecterende gel. Iedereen die
het pand betreedt reinigt daarmee de handen.
De trainer staat op een strategische plek bij de zaal om ervoor te zorgen dat de
deelnemers op afstand van elkaar de zaal kunnen betreden.
Binnen de groep worden afspraken gemaakt met betrekking tot het betreden van de
ruimte tijdens pauzemomenten.
In de zaal respecteert iedereen de 1.5 meter regel.

Koffie/thee, lunch:

Met koffie-/theerondes is er per pauze één persoon die het koffieapparaat en de
theeketel bedient. Dit wordt voor aanvang van de bijeenkomst besproken zodat dit
voor iedereen helder is.

Degene die de koffie en thee regelt, zorgt ervoor dat de apparaten en de keuken na
gebruik goed schoon zijn gemaakt.

Elke deelnemer houdt zijn/haar glas gedurende de dag en zet deze na gebruik zelf in
de vaatwasser.

Zolang de 1.5 meter regel geldt, vinden de lunchpauzes plaats buiten Flow Plaza.
Aan het einde van de straat is er gelegenheid om aan het water te zitten. Op
loopafstand zijn er winkels en terrasjes waar geluncht kan worden.
Bij slecht weer bestaat de mogelijkheid om een zelf meegebrachte lunch in de zaal te
nuttigen. Graag met respect voor de houten vloer en de materialen in de zaal.

Toiletten:

Was na elke toiletgang je handen met water en zeep.
Handdoekjes liggen er voor éénmalig gebruik. Gebruikte doekjes kunnen in de
wasmand.
Op het toilet staat een schoonmaakspray, reinig de bril voor en na het toiletgebruik
met schoonmaakmiddel en toiletpapier.
Trek het toilet door met de deksel op de pot.
Met grote regelmaat worden de toiletten extra gereinigd.



Wat nemen de deelnemers zelf mee:

Handdoek, dekentje om over de materialen in de zaal te leggen.
Waterfles met dop.
Versnapering, eten/lunch (in een eigen bakje waaruit gegeten kan worden).
Tijdens de bijeenkomst wordt er alleen voor thee en koffie gezorgd.
Desinfecterende gel.
Papieren zakdoekjes.
Indien gewenst mondkapje en handschoenen.

Wanneer we met elkaar deze manier van samenkomen respecteren, kan dit voor iedereen
op een veilige manier gebeuren.

Dank je wel voor jouw bijdrage hierin.


