Regelgeving voor gebruikers in de Grafische Werkplaats
Mei 2020
Vanaf maandag 18 mei gaat de werkplaats in aangepaste vorm open. Natuurlijk zijn er in deze
bijzondere tijden wel extra regels, zodat we allemaal goed kunnen werken. Hieronder lichten we
deze toe.
Koop je dagkaart online!
Op onze beheerdersdagen op maandag en woensdag (in mei op maandag i.p.v. op vrijdag) kun je
werken als je wat begeleiding nodig hebt (Geen ervaring? Volg dan eerst in juni/juli een
opstapcursus). Hiervoor kun je in de agenda op onze website www.grafischewerkplaats.nl een
dagkaart excl. materiaalkosten kopen. Er is een beperkt aantal kaarten per dag te koop. Tip: je kunt
het beste via een vaste computer bestellen en niet via je telefoon; je ontvangt automatisch na
betaling een reservering, zo niet, laat het ons weten!
Als je je binnen 24 uur voor aanvang afmeldt, is je dagkaart helaas verlopen. Mocht je ziek zijn, dan
proberen we samen je dag te verplaatsen, echter we geven geen geld terug.
Op de dag zelf tussen 9.00-10.00 u. kun je naar de werkplaats bellen met de vraag of er nog ruimte is
om te werken. Reserveringen via de website gaan altijd voor. Je kunt niet onverwachts langskomen.
Heb je een Ooievaarspas, maak dan een reservering door te mailen naar
info@grafischewerkplaats.nl.
Ben je student aan de KABK? Dan kun je ook online een dagkaart kopen. Bij betalingen van de
materiaalkosten, betalen we je dan 50% van de dagkaart terug.
Selfsupporting mensen
Als je self supporting bent en onze hulp niet nodig hebt, kun je bij voorkeur op alle andere dagen
werken. Reserveer dan een plek via info@grafischewerkplaats.nl.
Samen met onze medewerkers bepalen we of je self supporting bent of niet.
Kom je regelmatig werken? Schaf dan een 5- of 10-rittenkaart aan. Deze kun je zelf in de webwinkel
kopen.
Heb je veel ervaring, maar kom je voor het eerst werken? Kom dan de eerste dag als er een
beheerder is en koop hiervoor een dagkaart, dan maken we je wegwijs in de werkplaats.
Waar moet je verder op letten?
1 Kom niet naar de werkplaats al je je niet fit voelt of gezondheidsklachten hebt die kunnen duiden
op besmetting van het virus (hoesten, verkoudheid, keelpijn, koorts).

2 Zodra je binnen komt, schrijf je je in en bij weggaan schrijf je je uit.
3 Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter.
4 Neem in deze tijden zo veel mogelijk je eigen spullen mee: schort, potlood, schaar, handdoekje, inkt,
mesjes etc.
5 We werken zoveel mogelijk met handschoenen aan en zo nodig met mondkapjes. Handschoentjes
hebben wij zeer beperkt te koop (€ 0,50 euro per paar). Neem daarom handschoentjes en een
mondkapje zelf mee.
6 Betaal zoveel mogelijk per pin.
7 Ruim je werkplek op en maak die schoon en laat zo min mogelijk werkstukken en/of materiaal
achter in de werkplaats.
We zien uit naar jullie komst!
Grafische Werkplaats
Prinsegracht 16, Den Haag
info@grafischewerkplaats.nl (alle dagen bereikbaar)
www.grafischewerkplaats.nl
070 3609387 (voorlopig alleen bereikbaar op ma. en wo.)

