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1. Werkplaats OPEN onder strenge voorwaarden !  

In een vrijwilligersorganisatie als de onze zijn de vrijwilligers gemotiveerd om een deel van hun tijd te 

besteden aan werkzaamheden, die erop gericht zijn andere mensen te helpen. Daarom geven wij het 

dringende advies om thuis te blijven alleen tot een verplichting maken als er sprake is van luchtweg-

klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) en/of koorts bij uzelf of bij (een van) uw huisgenoten.  

2. Houd 1.5 meter afstand en draag een MONDKAPJE ! 

We zijn inmiddels gewend geraakt aan de 1.5 meter regel, maar vragen u om die ook in acht te nemen als 

je de werkplaats betreedt op weg van en naar je werkplek en in de koffiepauze op weg van en naar de 

kantine, bij aanvang en einde van de werkzaamheden en de toiletgang. Houd loopruimtes vrij zodat u voor 

uzelf en voor anderen ook de ruimte laat om deze regel in de praktijk te brengen. Koffie drinken dus met 

maximaal 10 personen. Alle stoelen op 10 na zijn uit de kantine verwijderd. Zij die als eerste komen, zitten 

ver van het aanrecht. Je neemt zelf de ingeschonken koffie mee. Degene die als laatste komt in de kantine 

vertrekt na afloop als eerste. Maximaal 2 personen op de naaimachineafdeling; maximaal 2 op de 

metaalafdeling; maximaal 2 op de fietsafdeling en maximaal 2 op de houtafdeling/electriciteits-afdeling. 

Moet je op de naaimachine-afdeling zijn en de werkplekken op de metaal- en fietsafdeling zijn bezet, dan 

loop je via de gang in het magazijn/opslag gereedschap naar achteren en vice versa. Je kunt ook de 

gezamelijke gang SWU/Compass nemen via de gangdeur. 

3. Hygiëne, GEDRAG en bewustwording ! 

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Er zijn op de werkplaats gel-dispensers en 

desinfecterende vloeistoffen. Droog ze goed af. Hoest en nies in je elleboogholte. Verder zijn er 

professionele mondkapjes van op 1 na de beste kwaliteit. Als je je door het gebruik ervan vertrouwd voelt, 

dan vraag naar die artikelen bij Mathieu van Dijk. Overigens een mondkapje gebruik je in en besloten 

ruimte als de werkplaats indien je de 1.5 meter afstand niet kunt garanderen. Het geeft je enige zekerheid 

dat je een ander niet besmet. De SWU heeft mondkapjes van een hoge kwaliteit op voorraad. Van en naar 

de werkplaats mag je natuurlijk de mondkapjes van thuis gebruiken. 

4. BEZOEKERS inleveren van gereedschap ! 

Mensen die goederen komen afgeven, kunnen die plaatsen in een grote kist voor de toegangsdeur van de 

werkplaats. Anders dan onze vrijwilligers worden geen mensen toegelaten tot de werkplaats. Ook 

rondleidingen worden niet meer gehouden. Er komt daar een publicatie. Verder melden we op de website 

van de SWU dat we onder de gegeven voorwaarden weer open zijn. 

5. Geen dwang, maar wel IJZEREN DICIPLINE gevraagd ! 

Wij behoren als vrijwilligers tot de risicogroep. Je wilt perse niet dat je iemand anders besmet en jij wil 

evenmin door een ander besmet worden. We hebben in november 2020 de beschermingsmiddelen 

aangevuld met een gelaatbeschermer die op de man verstrekt werd, dus mag het bestuur van de SWU 

vragen, dat je die middelen ook gebruikt.  

Samen krijgen we de Corona onder controle ! 


