
Richtlijnen bezoek FOTODOK & Casco Art Institute:  

Working for the Commons

Voor een verantwoord bezoek aan FOTODOK en Casco Art Institute: Working for the Commons 
vragen wij je de volgende richtlijnen in acht te nemen:

• Bezoek is alleen mogelijk na het reserveren van een tijdslot via fotodok.org

• Reserveren kan tot 24 uur voorafgaand aan het bezoek 
• Per tijdslot zijn maximaal 10 bezoekers toegestaan in het gebouw
• In het gebouw mogen maximaal 5 personen per ruimte aanwezig zijn

• Wees 5 minuten voor aanvang aanwezig bij de ingang 
• Toon bij aanvang van je bezoek je reserveringsbewijs (digitaal of geprint) bij de ingang
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst met de aanwezige zeep/handgel 
• Bij binnenkomst ontvang je een plattegrond met een route; gelieve deze route tijdens je 

bezoek aan te houden

• Gelieve je jas en bezittingen bij je te houden gedurende het bezoek 
• Het gebruik van het toilet op de eerste verdieping is toegestaan
• Om elkaar zo goed mogelijk te ruimte te geven in het gebouw: maak gebruik van de  

aanwezige spiegels in de ruimtes
• Gelieve zo min mogelijk aan te raken in de ruimtes

• Gelieve aanvullende instructies van de aanwezige suppoost op te volgen

Algemene gezondheidsvoorschriften Covid-19

Maatregelen bij gezondheidsklachten

1. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest  
  of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis.

2. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of  
  benauwdheid? Zorg dat u en uw huisgenoten thuisblijven.

Hygiënemaatregelen

1. Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.   
  Was je handen 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen 
   met papieren handdoek of blazer. Gooi het papier daarna weg in een afsluitbare  
  vuilbak.

2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een  

  afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen.
4. Schud geen handen.
5. Houd 1,5 meter afstand van anderen.


