COVID-19 MAATREGELEN TER VERMINDERING BESMETTINGSGEVAAR
Adviesgroep PAUW houdt zich aan de richtlijnen van de overheid én in overleg met
onze klanten zoeken wij naar mogelijkheden om activiteiten zo verantwoord mogelijk
door te laten gaan.
Hierbij willen wij toelichten hoe we op dit moment er verantwoord mee denken om te
gaan. Dit kan worden aangepast, als nieuwe inzichten hier aanleiding toe geven.
Kleinschalige ontmoetingen en individuele coachtrajecten vinden nog steeds plaats.
Wel overleggen we vooraf of we elkaar online ontmoeten of op gepaste afstand in een
fysieke ruimte. Alleen als wij zelf geen symptomen van verkoudheid, verhoging of
koorts hebben maken wij persoonlijke afspraken. Als je dat zelf ook niet hebt, dan
zien wij onze 1 op 1 gesprekken als verantwoord.
Het gebouw waar wij werken: het Augustinusklooster, is geen drukbezochte locatie.
Door de brede gangen is het makkelijk om afstand te houden tot anderen.
In onze gesprekken zitten we 1,5 tot 2 meter uit elkaar. Lichamelijk contact, zoals
handen schudden vermijden wij. Voor elke afspraak maken wij de stoelleuningen,
tafel, deurklinken etc. schoon. Daarnaast staat er in elke ruimte een flacon met
desinfecterende gel om je handen te reinigen.
Wanneer je het prettig vindt is het mogelijk een idee om een eigen waterfles mee te
nemen.
Mocht je, ondanks het bovenstaande, toch liever niet langs willen komen dan kun je
ervoor kiezen om een telefonische of online-afspraak te maken. Dat voelt wellicht
wat minder persoonlijk maar kan een prima optie zijn. Voor een online afspraak heb
je overigens enkel een stabiele internetverbinding nodig, een rustige ruimte en een
camera op je apparaat.
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•
•
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We kunnen persoonlijk afspreken als je geen symptomen hebt van
verkoudheid, verhoging of koorts.
Als wij zelf dergelijke verschijnselen krijgen zullen wij contact met je opnemen
om een alternatief te bespreken.
Als je ons gesprek liever online of telefonisch houdt is dat mogelijk.
Bij onze afspraak schudden wij geen handen en wordt de ruimte vooraf
schoongemaakt.
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