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  Aanmelden 

Deelnemers melden zich aan via info@rouwcafé.nl t/m maandag 18.00 uur. 

U kunt alleen komen als u van ons een bevestiging hebt gehad. 

Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen. 

 

1,5 M Afstand houden 

Zorg dat u 1,5 m afstand houdt. 

   

  Precies op tijd 

De Kinderboerderij opent officieel om 10.00 uur. LET OP:  

• Wij starten de inloop om 09.45 uur.  

• De gastvrouw vangt u op bij de poort, checkt uw gezondheid a.d.h. van een 

vragenlijst (zie verder) en begeleidt u naar binnen.  

• Kom op tijd, maar ook weer niet te vroeg, om samenscholing te voorkomen.  

 

   

  Handen desinfecteren 

Gebruik bij binnenkomst van het Rouwcafé de desinfecterende handgel.  

Na afloop van het Rouwcafé ook uw handen desinfecteren voordat u de ruimte 

verlaat. 

 

 

  Handen schudden en drinken 

In verband met hygiëne geven we bij ontvangst/afscheid geen hand. 

Bij binnenkomst krijgt u een beker koffie/thee aangereikt en gaat u zitten.  

U kunt ook uw eigen flesje water o.i.d. meenemen.  

Neem i.i.g uw eigen papieren zakdoekjes mee. 

Voorkom zo veel mogelijk toiletbezoek En anders: let even op hoe druk het is. 

 

  Betaal uw consumptie door geld over te maken 

Uw consumptie en/of uw vrijwillige bijdrage kunt u over maken op 
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En verder…... 
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• Voelt u zich prettig bij het dragen van beschermende middelen (mondkapje, 

handschoenen)is dat uw eigen beslissing. Het is geen verplichting van ons uit.  

 

Gezondheidscheck voorafgaand aan uw bezoek aan het Rouwcafé:  

We houden ons vanzelfsprekend aan de richtlijnen van het RIVM en dat betekent dat 

we een gezondheidscheck moeten doen bij onze bezoekers alvorens ze bij ons 

komen. De 5 vragen uit de gezondheidscheck vindt uw hier:  

* Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 

graden Celsius)?  

* Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten?  

* Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is 

dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?  

* Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot / gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?  

* Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld?  

U bent meer dan welkom als het antwoord op elke vraag uit deze gezondheidscheck 

“NEE” is.  

Is het antwoord op 1 of meer vragen “JA” ; Blijf dan thuis en stuur ons tijdig een e-

mail (info@rouwcafé.nl))  

 

Wij kijken er naar uit om je te verwelkomen! 

Begeleiding en gastvrouwen Rouwcafé Oss 

e.info@rouwcafe-oss.nl 
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