
Polyestershoppen, Covid-19 maatregelen voor onze 
workshop Resin Art. 

 
Uitgangspunt zijn de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid/RIVM. 

 
Standaard richtlijnen RIVM 

● Wij schudden geen handen 
● Wij wassen regelmatig onze handen met water en zeep 
● Wij hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog 
● Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
● Bij verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of 

verhoging/koorts blijven we thuis. 
 
Richtlijnen voor/tijdens/na de workshop 

● U kunt 5 a 10 minuten voor aanvang van de workshop ons pand betreden. Bij 
binnenkomst kunt u direct de handen desinfecteren met de handgel links van 
u op de rode tafel. Wacht daar, er komt een medewerker naar u toe. De 
medewerker zal u een aantal vragen stellen tbv uw gezondheid. Als deze in 
orde is zal de medewerker u begeleiden naar de workshopruimte. Mocht u 
toch klachten hebben dan kunt u niet deelnemen aan de workshop en wordt u 
verzocht huiswaarts te keren.  

● Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar en andere 
deelnemers/medewerkers. 

● In de workshopruimte staat per deelnemer een tafel voor u klaar met 1,5 
meter afstand. U kunt plaatsnemen aan 1 van deze tafels. 

● Onze Resin Artist zal u tijdens de workshop begeleiden op 1,5 meter afstand. 
Wij zullen uit hygiënisch oogpunt tijdens de workshop gebruik maken van 
handschoenen.  

● Mocht u gebruik willen maken van het toilet is dit mogelijk, een medewerker 
zal u de weg wijzen. Onze toiletten worden met grote zorg schoon gehouden 
en gedesinfecteerd. We hebben voldoende zeep en papieren handdoekjes 
om de handen te wassen. 

● Na afloop van de workshop kunt u helaas geen producten direct meenemen. 
U krijgt een bestellijst waar u, als u dat wenst een bestelling met een 10% 
korting mee kunt doen. Deze bestelling zal na het betalen (via een betaallink 
die u later krijgt opgestuurd) worden verwerkt en de producten (indien op 
voorraad) zullen na uitharding van uw kunstwerk samen worden verstuurd 
naar uw huisadres. Het is altijd mogelijk om via onze website andere 
producten te bestellen.  

● Op verschillende punten in de workshopruimte staan desinfecterende 
handgels, u kunt dus regelmatig uw handen desinfecteren. 

● Tot slot, volg altijd de aanwijzingen betreffende de maatregelen van de 
medewerkers op. Deze zijn er voor uw gezondheid en voor de gezondheid 
onze medewerkers!  


