
Spelregels Bezoeken activiteiten RIBW Participatie & Werk 
 
 
• Voordat u op de locatie komt heeft u zich voor de activiteit en het tijdstip, telefonisch 

aangemeld. In dit telefoongesprek wordt ook naar uw gezondheid geïnformeerd aan de hand 
van de RIVM vragenlijst. Onderaan deze brief kunt u lezen hoe u zich aanmeldt per regio. 

• Als u corona heeft gehad dan kunt u weer komen als u minimaal 24 uur volledig klachtenvrij 
bent. Als de klachten weer terugkomen (dat kan bij corona), ga dan meteen weer naar huis en 
blijf thuis en overleg of u zich opnieuw moet laten testen. 

• Als u een zwakke gezondheid heeft, is het verstandig om goed na te denken of u wilt komen en 
welke risico’s u dan loopt. Overleg eventueel met uw huisarts en begeleider. 

• Houd u altijd aan de regels van de overheid en volg de basis- en hygiëneregels die u leest op de 
posters van het RIVM. Deze posters hangen op de verschillende locaties. 

• Volg altijd aanwijzingen van de begeleiding op. 
• Kom als dat mogelijk is zelfstandig naar de locatie. 
• U bent 15 minuten voor de start en tot 15 minuten na de start welkom om binnen te komen en 

weer te vertrekken. 
• Op de locatie wordt u ontvangen en moet u uw handen ontsmetten. Uw naam wordt bij 

binnenkomst genoteerd. Op die manier weten we, als er onverhoopt toch sprake is van een 
besmetting, wie met wie in contact is geweest en kunnen we u daarover berichten. 

• Houd altijd 1,5 meter afstand. 
• Deel uw materiaal (telefoon enz.) niet met andere deelnemers. 
• Spreek elkaar vriendelijk aan als u merkt dat iemand te dichtbij staat. 
• Als u iets wilt pakken, maar u komt dan te dicht bij iemand anders, vraag dan gerust of u er even 

bij mag. 
• Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten. Ga voordat u naar de locatie komt thuis naar het 

toilet. 
• Bedenk dat veel van onze deelnemers kwetsbaar zijn, neem geen risico’s, en houd u aan de 

regels. 
 


