
Coronavoorschriften voor huurders van De Papaver 

1. Iedere huurder houdt zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM. Het gaat hier in ieder 
geval om het volgende 
a. Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn, als je 

je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.  
b. Was je handen 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met 

papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. 
c. Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. 
d. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een 

afsluitbare vuilbak.  
e. Schud geen handen. 
f. Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

 
2. Huurder zorgt ervoor dat personen die van het gehuurde gebruik maken niet naar De 

Papaver komen bij de volgende klachten:  
• verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging (tot 38 graden Celsius) 
• verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. Dat is 

ook van toepassing op huisgenoten. Personen zijn welkom als zij en hun huisgenoten 
tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 

 
3. Huurders zijn verplicht om hun handen te wassen of te desinfecteren voordat zij de 

gehuurde ruimte betreden, voor het inschenken van koffie en thee en het nuttigen van 
etenswaren. 
 

4. Huurders mogen de opstelling in de gehuurde ruimte niet wijzigen, tenzij het personeel 
daarvoor van tevoren toestemming heeft gegeven.  

 
5. Voor De Papavero geldt dat maximaal 12 personen tegelijk in de ruimte mogen verblijven bij 

een carré- en schoolopstelling. In de Tuinkamer kunnen maximaal 5 personen tegelijk 
verblijven. 
 

6. Huurder zorgt ervoor dat er voldoende ventilatie in de ruimte is. Hij volgt hierbij de 
instructies van De Papaver op.  
 

7. Huurder zorgt ervoor dat de aanwezige personen regelmatig pauzeren, bij voorkeur in de 
buitenlucht. 
 

8. Huurder zorgt ervoor dat het gehuurde na afloop schoon achterblijft. 

 


