Huishoudelijk reglement: Studeren in ’t Fortun
Met de examens in aantocht wordt de roep om stille en veilige studeerplekken voor
studenten luider. Niet enkel in steden, maar ook in gemeenten zoeken studenten
mogelijkheden om de boeken in te duiken. Wij bieden vanaf maandag 4 januari tot en met
vrijdag 29 januari een studeerruimte aan in ’t Fortun voor 20 studenten.
Hieronder enkele afspraken.
RESERVATIE





Telkens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08u00 tot 20u00.
Maximum 20 studenten.
Reservatie verplicht via https://webshoplaakdal.recreatex.be/Home
Studenten dienen akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement.

BIJ AANKOMST






Betreden van de studeerruimte gebeurt steeds met mondmasker en mondmasker
wordt gedurende hele studeerperiode opgehouden.
Bij aankomst: telkens handen ontsmetten en aanwezigheidsregister invullen.
Plaatsnemen aan één van de tafels.
Het is niet toegelaten om stoelen en/of tafels te verschuiven.
Studenten volgen de bewegingsstromen die aangegeven zijn.

TIJDENS PAUZES






Pauzeer individueel of met een zeer beperkt aantal studenten tegelijk (afhankelijk van
de maatregelen).
Breng je de pauze buiten door? Ga dan langs de schuifdeur naar buiten en ga terug
naar binnen via de inkomdeur.
Hou daarbij steeds voldoende afstand van elkaar.
Handen wassen en/of ontsmetten voor én na elke pauze.
Studenten volgen de bewegingsstromen die aangegeven zijn.

BIJ HET VERLATEN VAN DE STUDEERRUIMTE







Neem steeds alles mee naar huis (boeken, schrijfgerief, laptop, afval,…). De
gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van het
materiaal van de studenten.
Studenten volgen de bewegingsstromen die aangegeven zijn.
Ontsmet telkens de tafel met de spray en de keukenrol die klaarstaat.
Was en/of ontsmet de handen bij het verlaten van de studeerruimte.
Respecteer de rust van de buurtbewoners en verlaat het gebouw telkens in stilte via
de schuifdeur.

SANITAIR EN HYGIËNE



Sluit het deksel van de toiletpot bij het doorspoelen.
Handen wassen na toiletbezoek.



Breng eigen drank en een eigen glas mee. De glazen in de bar mogen niet gebruikt
worden door de studenten. Alle materiaal wordt bij het verlaten van de zaal
meegenomen naar huis.

STUDIEFACILITEITEN



Studenten kunnen gebruik maken van tafels, stoelen, toiletten, wifi, stekkerdozen en
stopcontacten.
Studenten hebben geen toegang tot de keuken, de koelcel, de bergruimtes, de
bovenverdieping en al het materiaal dat in deze ruimtes aanwezig is.

AANWEZIGHEIDSREGISTER



Bij aankomst dient elke student een aanwezigheidsregister in te vullen
Gemeente Laakdal houdt je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd
van 14 dagen, waarna die onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van
een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar
de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor
marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19
pandemie.

TOT SLOT







Ziek? Blijf dan in uw kot en studeer thuis.
Indien je reeds gereserveerd hebt, en je niet kan komen. Gelieve ons op de hoogte te
brengen via vrije.tijd@laakdal.be
Studenten houden rekening met de shift die ze gereserveerd hebben. Kom op het
beginuur van de shift aan. En ruim tijdig op wanneer je terug vertrekt. Indien je twee
(of drie) shiften na elkaar gereserveerd hebt, blijf dan op dezelfde plaats zitten.
De gemeente rekent op de verantwoordelijkheidszin van alle studenten om de
voorschriften rond social distancing en hygiëne na te leven.
De gemeente behoudt zich het recht voor om deze studiefaciliteiten onmiddellijk stop
te zetten indien misbruik wordt vastgesteld.

CONTACT:
Dienst Vrije Tijd
vrije.tijd@laakdal.be

