Huisregels Prins Heerlijk Horeca en Detailhandel (corona)
Dit is een toevoeging op onze bestaande huisregels in verband met het
coronavirus. Deze toevoeging is gemaakt zodat jij, maar ook alle mensen waar jij
contact mee hebt, beter beschermd zijn tegen het coronavirus.
Deze regels zijn er dus voor jou maar juist ook voor anderen.
De leermeesters en de leidinggevende letten op dat deze huisregels worden opgevolgd.
Als ze zien dat dit (nog) niet lukt, kun je naar huis worden gestuurd met de vraag om het
alsnog in orde te brengen. Dit gaat in overleg met je trajectbegeleider.

Samen staan we sterk!
Hygiënisch, veilig werken en persoonlijke verzorging tijdens corona

Je blijft thuis als:
•
•
•

je ziek bent (benauwdheid/koorts);
je (neus)verkouden bent, hoest of veel moet niezen.
In overleg met je trajectbegeleider kijk je wat je thuis wél kunt doen;
anderen in jouw huis ziek zijn (benauwdheid/koorts).
In overleg met je trajectbegeleider kijk je wat je thuis wél kunt doen.

In de bovenstaande gevallen meld je je ziek en geef je aan wat er aan de hand is.
Je doet dit bij je trajectbegeleider en op de locatie waar je staat ingeroosterd.
•
•
•
•
•
•

Was regelmatig je handen volgens de richtlijnen;
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en/of gebruik papier(en) zakdoekjes
(was daarna altijd je handen);
Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Als dit tijdens het werk niet lukt, draai je het gezicht van elkaar af als je langs elkaar loopt.
Schud geen handen en kom niet aan elkaar!
Vermijd drukke plekken voor, tijdens en na het werk.
Kom je met het openbaar vervoer, zorg dan voor een mondkapje
(eventueel in overleg met je trajectbegeleider).

Werkafspraken Horeca/Detailhandel en de lesruimtes
•
•

Elk bedrijf maakt zijn eigen afspraken (op basis van de richtlijnen vanuit het RIVM),
zorg dat je deze kent en hou je aan de afspraken.
De leermeesters/docenten hebben het totaaloverzicht, luister naar wat ze zeggen en pas je
gedrag op dat moment aan.

Alle regels zijn op basis van de richtlijnen van uit het RIVM en de verschillende instanties.
Als hier iets in verandert zal dit met je worden besproken.
Bij deze verklaar ik
……………………………………………………………………………………….. (Naam leerling)
- dat ik bovenstaande huisregels en werkafspraken van Prins Heerlijk heb gelezen
- dat ik deze huisregels en werkafspraken begrijp en er mee instem
- dat ik steeds mijn best zal doen me aan deze huisregels en werkafspraken te houden

Datum: …………..…………………

………………………………………………………
(handtekening leerling)

