Gebruikersreglement
Blokken@Gistel
In Coronatijd
Waar? Sporthal vrijetijdscentrum Zomerloos Sportstraat 1 Gistel
Wanneer?

woensdag 27 mei tot dinsdag 30 juni
Weekdagen

van 8 tot 20 uur

Weekend

van 8 tot 12 uur

Niet op Pinksteren en Pinkstermaandag


Reservatie: zomerloos@gistel.be
Als bevestiging wordt het gebruikersreglement en een tafelnummer doorgestuurd.
Er wordt in blokken van 4u gereserveerd: 8 tot 12 uur, van 12 tot 16 uur en van 16 tot 20 uur.



De studieruimte biedt plaats aan 25 studenten die op een veilige afstand van elkaar kunnen
studeren.



Er wordt naartoe gestreefd dat elke student zo veel als mogelijk dezelfde tafel krijgt toegewezen.
Iedere morgen worden tafels en stoelen ontsmet door het poetspersoneel.
De studenten wijzigen de opstelling van de tafels niet.



Vrijetijdscentrum Zomerloos wordt betreden aan de hoofdingang.
Daar wordt verzocht om de handen te ontsmetten en zich aan te melden aan de balie.
De sporthal wordt betreden via kleedkamer 4.



Aan de studenten wordt gevraagd om de zaal enkel te betreden met sportschoenen of sneakers met
witte zolen.



Er is Wifi voor handen.



Omwille van de hygiënevoorschriften brengt iedereen eigen eten, drinken en een verlengkabel mee.



De studieplek wordt enkel verlaten om het toilet te bezoeken of om pauze te nemen.
De toiletten worden gebruikt aan de hoofdingang. Het poetspersoneel zal hier 3 X per dag
schoonmaken en ontsmetten.





Voor en na het toiletbezoek worden de handen gewassen.



Sluit het deksel van de toiletpot bij het doorspoelen.



Gebruik zoveel mogelijk hetzelfde toilet.

Pauze wordt buiten aan de hoofdingang genomen. Ook hier wordt social distancing bewaard.
Voor en na de pauze worden de handen ontsmet.



Na de studietijd worden de tafels steeds clean desk achtergelaten zodat de poetsdames ze kunnen
ontsmetten. Afval wordt in de voorziene vuilnisbakken gedeponeerd.
Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van het materiaal van
de studenten.



De handen worden ontsmet bij het verlaten van het vrijetijdscentrum.

Tot slot


Voel je je ziek? Blijf dan in uw kot en kom zeker niet studeren!



Het stadsbestuur rekent op de verantwoordelijkheidszin van alle studenten om de
voorschriften rond social distancing en hygiëne na te leven.



Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om deze studiefaciliteiten onmiddellijk stop te zetten
indien misbruik wordt vastgesteld.
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