
 
 

VERPLICHT LEESVOER 
JA, WOL’S GRIEPSEIZOEN / CORONA ETIQUETTE  
bij workshops en lessen 
(op basis van advies van WHO & RIVM) 
 
Onze afspraken voor netjes, sociaal en hygiënisch gedrag rondom onze handwerkschool 
 
Wij vinden het heel belangrijk om op een verantwoordelijke manier om te gaan met de situatie v.w.b. het 
coronavirus. Niet in de laatste plaats omdat ikzelf (Saskia, eigenaar) en mijn twee kinderen tot de risicogroep 
behoren.  
 
Bij een normale griep ben je als kleine ondernemer al ontzettend kwetsbaar omdat je zomaar een paar weken 
je winkel zou moeten sluiten, dat levert ongelofelijk veel verlies op waar je toch al geen reserves hebt.  
 
In het geval van Corona is het zo dat er potentieel veel meer mensen ziek kunnen worden en er dus veel meer 
kans is om besmet te raken. Als hart- en astmapatiënt val ik onder de risicogroep en moet ik extra voorzichtig 
zijn. Als leidinggevende heb ik een verantwoordelijkheid naar mijn medewerkers. Als winkel/school eigenaar 
heb ik een verantwoordelijkheid naar mijn klanten. En als moeder en partner natuurlijk verantwoordelijkheid 
naar mijn gezin (waarin mijn twee kinderen overigens ook tot de risicogroep behoren). 
Dit is geen paniekmail, maar gewoon verantwoordelijk gedrag en ik doe hierbij een appel op je empathie en 
begrip van onze situatie.  
 
We vragen v.w.b. de lessen en workshops het volgende van je: 

- Kom niet naar de les als je niet lekker bent, verkoudheidsklachten hebt en daardoor hoest en/of niest 
en zeker niet als je koorts hebt.  

- Was je handen grondig als je bij ons naar het toilet gaat. 
- Mocht er een hoest of nies ontsnappen, in uw elleboog mikken graag! 
- Een enkele (stof/allergie)nies kan gebeuren, maar na herhaaldelijk niesen vragen we je toch om de les 

verlaten, je weet dit nu van te voren, dus vermijd discussie tijdens de les.  
- Accepteer onze afspraken als je naar de les komt. 
- Lees de kleine lettertjes die je op de website hebt gezien bij inschrijven goed, afmelden is voor eigen 

kosten vanaf een bepaalde periode voor de lesdatum.  
- Onze service bij afmelden kort van tevoren: Wij zetten de vrijgekomen les weer online en mocht 

iemand de plek innemen dan krijg je je geld terug.  
- Was als je thuiskomt natuurlijk altijd als eerste je handen. 

 
Wij, aan onze kant; 

- Maken oppervlakten, deurklinken, pinautomaat en toilet regelmatig goed schoon. 
- Wassen onze handen goed en regelmatig (en vetten ze daarna in met onze eigen lanoline balm tegen 

het uitdrogen). 
- Geven geen handen of hugs (een grote glimlach natuurlijk wel!). 
- Vragen je vriendelijk maar dringend de les te verlaten als je niest of hoest, niet uit paniek, niet alleen 

voor onszelf maar vooral ook voor het veilige gevoel van de andere bezoekers. 
- Houden gepaste afstand in een langer (advies)gesprek. 

 
Stay safe & healty, practice good hygiene and knit for stress release!! 
Dank je wel voor je medewerking! 
Saskia, eigenaar Ja, Wol 


