Afd. Huijbergen

We gaan weer van start, welkom terug!
Beste Leden,
Het is zover: vanaf september wil uw bestuur weer KBO-bijeenkomsten organiseren.
Ook onze ‘beweegclubs’ zullen dan weer actief zijn. Gezellig! Maar we houden het
natuurlijk graag óók veilig en gezond! Wilt u daarom, in ieders belang, met de
volgende regels rekening houden?
o Kom alleen naar een KBO-bijeenkomst als u vrij bent van
ziekteverschijnselen. Loop daarom telkens de vragenlijst op de achterkant van
dit blad door. Geen klachten? Dan bent u van harte welkom. Was wél voor u
van huis gaat goed uw handen met water en zeep.
o Laat bij binnenkomst weten dat u er bent. Wij werken met een presentielijst
om achteraf precies te weten wie er aanwezig waren bij een bepaalde
activiteit. Dat geldt óók voor onze beweegclubs.
o Niet-leden zijn soms welkom, zoals op bingo-middagen. Zij vullen bij
binnenkomst een formuliertje in, de zogenaamde gezondheidscheck. Ook
geven zij naam en adres aan. Mocht zich onverhoopt een corona-besmetting
voordoen, dan kan iedereen snel gewaarschuwd worden. Deze formuliertjes
worden na drie weken vernietigd.
o Houd tijdens de activiteit 1,5 meter afstand van elkaar, óók bij aanvang en na
afloop! Nies en hoest in uw elleboog.
o Was of ontsmet vóór en na toiletbezoek uw handen. Geef ‘tegenliggers’ zoveel
mogelijk ruimte.
o Volg alstublieft de aanwijzingen van uw bestuursleden en coördinatoren op.
We zeiden het al: we komen voor de gezelligheid bij
elkaar. We zijn ook sámen verantwoordelijk voor ons
aller veiligheid. Help dus elkaar! Merkt u dat iemand
de regels vergeet of niet serieus neemt, herinner
hem of haar er dan aan. Zo houden we het plezierig
én gezond! Alvast bedankt voor uw medewerking.
Huijbergen, augustus 2020,
Bestuur KBO-Huijbergen
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Gezondheidscheck thuis, vóór een KBO-activiteit
Samen maken we het gezellig, samen houden we het veilig
Lees vóór u aan een activiteit van KBO-Huijbergen wilt deelnemen de onderstaande
vragen. Beantwoord ze in gedachten.
1) Had u de afgelopen 24 uur een of meer van de volgende klachten:
a.
b.
c.
d.

Verhoging of koorts
Hoesten
Benauwdheid
Verkoudheidsklachten

ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee

2) Hebt u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
ja

nee

3) Hebt u de afgelopen drie weken het coronavirus gehad of bent u in die tijd in contact
geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
ja

nee

Hebt u een of meer van de vragen voor uzelf met ‘ja’ beantwoord? Ga dan niet naar de
KBO-bijeenkomst en raadpleeg uw huisarts.
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