CORONA SPELREGELS PERSONEEL

Cultureel Centrum Aartselaar opent opnieuw de deuren. Om het
voor jou, je collega’s, de vrijwilligers en de artiesten veilig te
houden, nemen we een aantal extra maatregelen. Neem deze
even grondig door voor je een werkshift start. Zo kunnen we
samen op een veilige manier terug aan de slag gaan en het CC
weer laten bruisen!

Covid-reglementering
-

Zorg dat je voor aanvang van je shift goed op de hoogte bent van de geldende Covid-richtlijnen
voor publiek in CC Aartselaar

Mondmasker
-

Het dragen van een mondmasker is verplicht gedurende je volledige werkshift zowel in contact
met publiek, artiesten en vrijwilligers.

-

Afspraken mondmaskers
o CC is geopend voor publiek (tijdens activiteiten of onze reguliere openingsuren)
• Mondmasker is voor iedereen VERPLICHT BUITEN DE BURELEN (of een andere ruimte
waar je achter een plexiplaat werkt).
• @ Poets & Techniek: als je alleen poetst/werkt in een ruimte waar niemand is ,hoef
je het niet op te zetten, maar je moet het wel altijd bij je hebben zodat je het kan
opzetten als er wel iemand komt.
• In de refter/keuken tijdens het eten hoef je uiteraard ook geen mondmasker te
dragen.
o

CC is gesloten voor publiek (na openingsuren & geen activiteit)
• Je hoeft het mondmasker niet te dragen als je 1,5 afstand kunt houden van je
collega’s
• Uiteraard mag je het wel dragen als jij je daar comfortabeler bij voelt. Je mag ook
altijd vragen aan je collega dat hij/zij het ook opzet als dat jou een beter/veiliger
gevoel geeft
• Heb je een hoest/loopneus ea dan hoeft dit uiteraard niet steeds Corona te zijn.
Draag uit respect voor je collega’s in dat geval wel steeds je mondmasker.

Hygiëne
-

Ontsmet je handen bij het binnenkomen en respecteer een goede handhygiëne.
Heb respect voor het publiek, je collega-vrijwilligers, de artiesten en het personeel van CC ’t
Aambeeld en houd je aan de regels van ‘social distancing’ (1,5m) in contacten die geen deel uit
maken van je bubbel

-

Hoest of niest in de binnenkant van je ellenboog. Gebruikte papieren zakdoekjes gooi je in de
vuilnisbak

Circulatie in het gebouw/Publieksstroom
-

We werken met een circulatieplan. Volg de sinalisatie van de looplijnen en de richtlijnen van
onze medewerkers hierover. Je kunt het circulatieplan vooraf als raadplegen op onze website

Ziek
-

Kom niet werken bij activiteiten / evenementen van Cultureel Centrum als je ziek bent of 7
dagen voor het evenement symptomen hebt vertoond. Laat dit zo spoedig mogelijk weten aan je
diensthoofd.
Word je binnen de 14 dagen nadat je bent komen werken bij een activiteit positief getest op
COVID-19 dan ben je verplicht dit binnen 24u te melden aan je diensthoofd en mee te werken
aan de “contacttracing”.

Communicatie
-

Geef steeds het goede voorbeeld zorg dat je handelt conform de geldende veiligheidsrichtlijnen
Maakt het publiek vriendelijke attent op de geldende veiligheidsmaatregelen en maak hen er op
attent als je inbreuken vaststelt.
Indien klanten/bezoekers de veiligheidsrichtlijnen niet volgen – nadat je hen daarop zelf
meermaals attent hebt gemaakt - dan mag je deze persoon de toegang tot het CC ontzeggen
Ondervindt je hierbij problemen dan kan je contact opnemen met:
o Medewerker Administratie
o Je diensthoofd
o De politie > in extreme gevallen

Vertrouwenspersoon
Heb je een ervaring gehad waarbij je je niet goed voelt en waarmee je niet terecht kunt bij je
diensthoofd of de personeelsdienst dan kun je contact opnemen met de gemeentelijke
vertrouwenspersoon van IGEAN
 Helga Helskens (helga.heskens@igean.be) en/of Sylvie Loots (sylvie.loots@igean.be)
vertrouwenspersoon@igean.be - 03/376.20.70.

