CORONA PROTOCOL
Claudia’s Counselling Center Changes
Voor retreats, opleiding en groepsdag(en)

Momenteel hebben we te maken met maatregelen vanuit de overheid ten aanzien van het
coronavirus. Wij als Counselling Center Changes zijn uiteraard genoodzaakt om deze regels te
volgen.
Gelukkig hebben wij een manier gevonden waarmee we iedereen die dat wenst nog mogen en
kunnen ontvangen. Spiritualiteit is een terugkerende grondslag binnen ons werk, hierdoor hebben
we ons centrum een jaar geleden kunnen omzetten naar een spirituele praktijk. Dit zal in het bedrijf
zelf en voor de inhoud van de trainingen geen verandering brengen. Nu we vanwege Corona onder
de regels vallen die betrekking hebben op spirituele praktijken, zijn we niet verplicht om een QRcode te vragen aan onze deelnemers, maar willen we jullie wel wijzen op de volgende richtlijnen en
vragen deze te volgen waar van toepassing. Bij (digitale) aanmelding voor een retreat, opleiding en of
groepsdag(en) ga je met de inhoud van dit protocol akkoord.
QR-code
Een QR-code is niet verplicht voor het bijwonen van een retreat, opleiding of groepsdag(en). Voor
trainers, coaches en assistenten is eveneens het hebben van een QR-code niet verplicht. Mochten zij
gezondheidsklachten hebben, dan zullen zij zich direct (laten) testen om op die manier de veiligheid
van jou en anderen deelnemers te waarborgen. Wij vragen ook de deelnemers bij klachten tijdens
een retreat of groepsdag zich te testen.
Ventilatie
We zullen de ruimtes die we gebruiken tijdens de retreat of groepsdag(en) regelmatig ventileren.
Afstand houden
Het advies is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dit is geen verplichting en niet
altijd mogelijk binnen ons werk, maar we vragen je wel waar mogelijk om hier rekening mee te
houden.
Hygiëne
Draag zelf zorg voor hygiëne door middel van handdesinfectie.
Positieve testuitslag
•

•

Voorafgaand aan de retreat, opleiding of groepsdag(en).
Ben je in aanraking geweest met iemand die positief getest is? Blijf dan voor de zekerheid
thuis en volg de regels die de overheid stelt. Ben je vóór aanvang van de retreat of
groepsdag(en) positief getest, ga conform de geldende overheidsregels in quarantaine en
laat het ons zo snel mogelijk weten. We ontvangen dan graag een foto van de positieve test
of van het bericht dat je via de GGD hebt ontvangen met de positieve uitslag. We restitueren
je niet de kosten voor de retreat of groepsdag(en), maar je bent van harte welkom bij een
volgende keer.
Tijdens de retreat of groepsdag(en).
De deelnemer. Indien tijdens de retreat of groeps(dag)en bekend wordt dat je als deelnemer
in aanraking bent geweest met iemand die Corona heeft, ofwel je je als deelnemer positief
test (in verband met klachten), dan ga je in quarantaine (thuis of op een andere plek buiten
de groepsaccommodatie). Helaas kunnen we je in deze situatie niet meer laten deelnemen
aan de retreat of groepsdag(en). Je bent van harte welkom op een van de volgende retreats

of groepsdagen te komen. We restitueren geen kosten en of vormen van geleden schade in
relatie tot de coronamaatregelen, zoals eventueel quarantaineverblijf, retreatkosten of
kosten van de groepsdag(en) die worden gemist, reiskosten, etc.
De coach, trainer. Indien tijdens de retreat of groeps(dag)en bekend wordt dat de coach,
trainer in aanraking is geweest met iemand die Corona heeft, ofwel de coach, trainer positief
test (in verband met klachten), dan gaat de coach, trainer in quarantaine (thuis of op een
andere plek buiten de groepsaccommodatie). We spannen ons in, in deze situatie, een
passende invaller te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt, moeten we de retreat of
groepsdag(en) helaas beëindigen en op een ander moment vervolgen. Zodra de coach,
trainer weer aan de slag kan, laten we weten wanneer de retreat of groeps(dag) wordt
vervolgd. Je ben dan uiteraard van harte welkom op een van de voorgestelde retreats of
groepsdagen te komen. We restitueren geen kosten en of vormen van geleden schade in
relatie tot de coronamaatregelen, zoals eventueel retreat kosten of kosten van de
groepsdag(en) die worden geannuleerd, reiskosten, of andere gemaakte kosten.
Tot slot. Knuffelen hoort wat ons betreft bij ons liefdevolle werk, maar we vragen van tevoren of dat
gewenst is of niet. Het is belangrijk elkaar hier voorafgaand toestemming te vragen. Het
toestemming vragen geldt voor de trainer/coach naar de deelnemers toe en ook tussen de
deelnemers onderling. Bij het geven van toestemming is het van belang dat je hier zelf
verantwoordelijkheid over neemt en draagt en je jouw grenzen aangeeft, en je uitspreekt. Weet dat
wat je ook kiest, alles goed is. We respecteren elkaar voor ieders eigen keuze.
We respecteren ieders keus m.b.t. vaccinatie. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan graag
contact met ons op via info@counsellingcenterchanges.nl. We willen je vragen om hierover geen
discussies tijdens het retreat, opleiding of de groepsdag(en) aan te gaan. Tijdens die dagen willen we
ons focussen op hetgeen ons bij elkaar brengt. Liefde, vreugde, verbinding en heling.

