CORONA-MAATREGELEN KERSTACTIE 2021
Helaas hebben we, net als vorig jaar, nog met coronamaatregelen te maken.
We willen ook dit jaar het afhalen van de kerstpakketten zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Daarom hanteren we dezelfde maatregelen als vorig jaar.
Van de gemeente Berkelland hebben we op 1 december goedkeuring gekregen voor de
Kerstactie, omdat het gaat om het afhalen van voedsel/dranken. Dat mag volgens de
coronaregels wél na 17.00 uur.
Onze vier afhaallocaties zijn dus gewoon open tussen 17.30 en 20.00 uur.
Onze maatregelen (voor uw en onze veiligheid):
Spreiding van de toestroom
Elke aanvrager heeft bij aanmelding een tijdvak gekregen waarin hij/zij
wordt verwacht op de afhaallocatie. Het eindcijfer van het nummer dat u
van ons heeft gekregen bepaalt dat tijdvak.
Eindcijfer
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Tijdvak
17.30 – 17.45 uur
17.45 – 18.00 uur
18.00 – 18.15 uur
18.15 – 18.30 uur
18.30 – 18.45 uur

Eindcijfer
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Tijdvak
18.45 – 19.00 uur
19.00 – 19.15 uur
19.15 – 19.30 uur
19.30 – 19.45 uur
19.45 – 20.00 uur

Er is voor elke aanvrager een pakket. Het is daarom niet nodig om zo vroeg
mogelijk te komen. Probeer binnen het opgegeven tijdvak te komen. Lukt
dat niet, kom dan op een ander moment (wel tussen 17.30 en 20.00 uur).
Beschermingsmiddelen
Bij de ingang staat ontsmettingsmiddel om uw handen te desinfecteren.
U moet binnen een mondkapje dragen. Er zijn mondkapjes aanwezig, mocht
u uw eigen mondkapje vergeten zijn.
Onze vrijwilligers dragen ook een mondkapje.
U hoeft géén QR-code te tonen.
Geen fysiek contact
De brief die u moet tonen wordt door ons ingenomen en later vernietigd.
U hoeft uw ID (ID-kaart of paspoort) alleen te tonen aan onze vrijwilliger.
Hij/zij zal deze niet aanraken.
U krijgt uw kerstpakket niet meer overhandigd, maar mag het zelf pakken.
Elke afhaallocatie heeft een aparte ingang en uitgang.
Belangrijk
1. Kom zoveel mogelijk alleen
2. Kom in het opgegeven tijdvak
3. Neem de brief met het nummer en uw ID mee
4. Houd binnen én buiten 1,5 meter afstand
5. Draag binnen een mondmasker
6. Ontsmet uw handen bij binnenkomst
7. Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers

