‘Coronaplan’ Frank voor ’t Hekke – Pedagogiek op Maat!

SAMENVATTING MAATREGELEN VOOR OUDERS / KLANTEN
1. Algemene maatregelen geldend voor heel Nederland.
De landelijke adviezen in algemene zin worden toegepast en zijn / blijven leidend:

2.

Specifieke maatregelen voor mijn bedrijf.
-

-

-

Vanaf juli 2020 hervat ik al mijn activiteiten voor kinderen, mits algemene en specifieke maatregelen
(kunnen) worden gevolgd.
Per feestje mogen maximaal twee begeleidende volwassenen (doorgaans ouders) mee komen naar het
terrein.
Uitgenodigde kinderen kunnen op twee manieren naar het terrein komen;
o 1. Ouders van het jarige kind zorgen voor gezamenlijk vervoer naar het terrein.
o 2. Ouders van uitgenodigde kinderen wordt gevraagd hun kind af te zetten bij het terrein
volgens het ‘kiss and ride’ principe. Ouders zetten hun kind dus af, maar stappen zelf niet uit de
auto en rijden door zodra het kind uitgestapt is.
Bij aankomst op het terrein en voordat kinderen en volwassenen weer naar huis gaan worden de handen
gewassen met desinfecterende handgel.
Uitgenodigde kinderen en leden van het gastgezin komen alleen naar het terrein indien zij volledig
klachtenvrij zijn. Ouders van het gastgezin controleren dit één dag van te voren en Frank voert
“screening” uit bij het gastgezin en ter controle of de uitgenodigde gezinnen zijn bevraagd over de
gezondheidstoestand van de kinderen en het gezin.
In geval dat Frank zelf gezondheidsklachten mocht gaan vertonen wordt de afspraak alsnog geannuleerd
voor dat moment.
Ik vraag jullie je verantwoordelijkheid te nemen om er samen een veilig feestje van te kunnen maken. Als
stok achter de deur voeg een tijdelijke aanvulling toe aan mijn algemene voorwaarden.
Wanneer je ervoor kiest een feestje in te plannen tussen 23 mei 2020 en 31 december 2020 dan geldt:
“Mocht er op het moment van het feestje twijfel ontstaan of door alle aanwezigen aan alle maatregelen voldaan wordt om het feestje
‘Corona-veilig’ te laten verlopen, dan kan Frank op dat moment ervoor kiezen het feestje alsnog stop te zetten.
Indien dit direct bij aanvang wordt vastgesteld dient alsnog 50% van de totale rekening voldaan te worden. Wanneer het feestje na het
eerste half uur voortijdig moet worden afgebroken dient de gehele rekening voldaan te worden. ”

Vragen, twijfel of opmerkingen? Neem contact met mij op!

