Corona protocol vanaf dinsdag 12 januari 2021.
We zijn géén horeca. Trai Vegan staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder o.a.
bedrijfsopleidingen en -trainingen. We kunnen daarom de workshops en masterclasses blijven
voortzetten.
Om het voor een ieder fijn, leuk en veilig te houden is ons corona protocol aangepast. Lees deze goed
door voordat je naar een workshop of masterclass komt.
CORONA MAATREGELEN GROEPS- EN PRIVÉ WORKSHOPS EN MASTERCLASSES
Onderstaande regels zijn tot nader order van toepassing op zowel de groeps- als privé workshops en
masterclasses.
Deelnemers aan de workshops en masterclasses worden geacht zich te houden aan dit corona
protocol en aan het opvolgen van eventuele extra (veiligheids-)instructies tijdens de workshop en/of
masterclass.
1. Voorkom ophoping van deelnemers bij de ingang. Zie je andere personen staan? Wacht dan in
of buiten de tuin totdat er voldoende ruimte is om binnen te komen.
We hebben de workshops en masterclasses zo ingedeeld dat elke groep (maximaal 4
personen) op een ander tijdstip aankomt. De 2 groepen zijn verdeeld over 2 ruimtes.
2. Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er
gezondheidsrisico’s zijn.
3. Blijf thuis als je deze klachten hebt:
●
●
●

neusverkoudheid en/of loopneus
verhoging en/of koorts
keelpijn en/of (lichte) hoest

Mocht je dus één of meerdere van bovenstaande symptomen hebben, kun je helaas niet
deelnemen aan de workshop/masterclass. Heeft er iemand in je gezin verhoging en/of
koorts? Ook dan kun je niet deelnemen aan de workshop/masterclass.
Mocht je omtrent bovenstaande reden niet kunnen deelnemen aan een
workshop/masterclass? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. We plannen je dan opnieuw
in.
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Voor alle afmeldingen minder dan 7 dagen vóór aanvang van de workshop/masterclass zijn
wij genoodzaakt €25,- p.p. in rekening te brengen.
4. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten.
5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
6. Zet je mondkapje op en bedek neus en mond.
7. Bind vóór binnenkomst eventuele losse haren vast, in zoverre dit mogelijk is.
8. Hoesten en niezen doen we in onze elleboog of in een wegwerp zakdoek.
9. Was bij binnenkomst grondig je handen.
10. Was na elk toiletbezoek grondig je handen.
11. Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaatsgevonden, mogen medewerkers van Trai
Vegan binnen 1,5 meter aan je (werk)tafel komen, voor de juiste begeleiding wat betreft de
workshop/masterclass.
12. De workshop ruimte en keuken worden extra grondig schoongemaakt. Er is extra aandacht
voor het reinigen van klinken, handvaten en oppervlaktes.
13. Er is extra handzeep en papieren handdoeken om de handen af te drogen.
14. We werken tijdens het bereiden van het eten, met latex handschoen. Mocht je een
overgevoeligheid en/of allergie voor latex hebben dan mag je je eigen nieuwe wegwerp
handschoenen van huis meenemen.
15. Tijdens de workshop/masterclass werken we met herbruikbare spatmaskers. Deze worden
vóór en na elke workshop/masterclass grondig gereinigd. Je hebt tijdens de
workshop/masterclass dus een mondkapje en een spatmasker op.
16. Het is het helaas niet mogelijk om na de bereiding van het eten met z'n allen te genieten van
de maaltijden. We zullen daarom (indien mogelijk) het eten opstellen in een buffetvorm, zodat
er met gepaste afstand eten ingepakt kan worden. Om er thuis van te genieten!
17. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels van Trai Vegan en/of de geldende 1,5 meter
regels van de overheid dan kan de toegang tot Trai Vegan je worden ontzegd. Schade die Trai
Vegan lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
18. Voor al het overige zijn én blijven de a
 lgemene voorwaarden van Trai Vegan van toepassing.

