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Dukenburg KIDS CLUB
voorzorgsmaatregelen in �jden van corona
We volgen de richtlijnen van het RIVM en zien toe op 1,5 m afstand houden
hierdoor zijn ouders/verzorgers niet toegestaan in de Kids Club.
Maatregelen voor openstellen van de Kids Club
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Deelname is vrijwillig;
Alleen toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar;
Ouders mogen niet naar binnen bij de Kids Club unit, kinderen bij de entree afze�en;
Ouders mogen wachten in de daarvoor ingerichte vakken als de kinderen aan het knutselen
zijn, ook op deze loca�es is voldoende afstand bewaren noodzakelijk;
Kids Club is geopend van 13 tot 17 uur;
Maximaal 15 kinderen per uur aanwezig in de Kids Club, 5 kinderen per knutseltafel;
Iedere deelnemer dient een �jdvak te reserveren via de facebookpagina van Dukenburg;
Je komt pas 5 minuten voor aanvang naar de Kids Club unit;
Na deelname aan de Kids Club niet rond blijven hangen bij de ingang van de Kids Club;
Spontaan deelnemen is niet mogelijk, mits inschrijvingen niet vol zijn, maximum aantal
deelnemers per uur is 15;
Geen schmink mogelijkheden in deze periode;
Knutselmaterialen zijn beschikbaar in de Kids Club, meebrengen eigen materiaal is niet
toegestaan;
Alle gebruikte materialen worden na wisseling van de groepen gereinigd;
Het is niet mogelijk om gebruik te maken van het toilet;
Bij de Kids Club is een corona-coördinator duidelijk herkenbaar aanwezig �jdens de
openingsuren van de Kids Club om afstand te waarborgen en toe te zien op het naleven van
de regels;
De winkeliersvereniging zet een corona-coördinator in om toe te zien op de handhaving van
de regels;
In geval van onduidelijke situa�es beslist de corona-coördinator.

Bovenstaande opzet geldt tot nader order. We zijn a�ankelijk van nadere besluitvorming en
maatregelen vanuit de overheid en ook door onze eigen evalua�es kunnen aanpassingen
noodzakelijk zijn. Verdere berichtgeving verloopt via de website en facebookpagina van
winkelcentrum Dukenburg.
#samensterk

#zorgvoorelkaar

#steundelokaleondernemer

