Coronaprotocol
trainingslocaties Alex van Groningen
Om elkaar op een veilige manier te kunnen ontmoeten, voldoen
cursuslocaties van Alex van Groningen aan de richtlijnen van het RIVM.

alle

Dit Coronaprotocol bevat maatregelen die onze leslocaties nemen om de
veiligheid van onze deelnemers en medewerkers te garanderen. Dit protocol
loopt tot 1 september 2020. Afhankelijk van de maatregelen die de Overheid en
RIVM verder zullen nemen, kan dit protocol worden verlengd en/of aangepast tot
een latere datum. Wij houden de wijzigingen nauwlettend in de gaten.
Locatie capaciteit
Locaties hebben het maximale aantal gasten berekend dat in de verschillende
hotelruimtes is toegestaan om te voldoen aan de noodzakelijke afstand van
anderhalve meter tussen personen. Dit betekent ook dat er voor onze trainingen
een maximum groepsgrootte geldt, afhankelijk van de grootte van de ruimte.
Parkeren
1. Parkeerplaatsen bieden de deelnemers voldoende ruimte om anderhalve
meter afstand te houden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het
bewaren van de nodige afstand zoals dat in het openbaar wordt verwacht.
2. Tijdens dagen met meerdere bijeenkomsten met verwachte spitsuren
kunnen parkeerwachters worden aangesteld om een gewenste spreiding
van auto's op en rond de parkeerplaats te garanderen.
In- en uitgangen
1. Er zullen aparte ingangen worden gecreëerd voor het betreden en verlaten
van de verschillende vergaderlocaties.
2. Deelnemers worden bij binnenkomst herinnert aan de protocollen en
krijgen instructies om veilig de vergaderruimte te bereiken.
3. Bij binnenkomst passeren alle deelnemers een hygiënestation waar ze
worden verzocht hun handen schoon te maken.
4. Door beperkte beschikbaarheid van de ruimtes wordt u gevraagd om niet
veel vroeger te komen dan noodzakelijk is.
Algemene ruimtes (foyers, bar, restaurant, lobby & toiletten)
1. Ruimtes met vaste opstellingen worden herschikt zodat deelnemers op
anderhalve meter afstand kunnen zitten en staan.
2. In elke openbare ruimte staat een hygiënestation waar gasten hun handen
kunnen desinfecteren.
3. In het algemeen zijn de gasten zelf verantwoordelijk voor het bewaken
van voldoende afstand zoals in de openbare ruimte.
4. Toiletten worden vaker schoongemaakt.
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Veiligheid in vergaderruimtes
1. De vergaderruimtes worden zo ingedeeld dat cursisten op minimaal
anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Hieronder ziet u een foto van
hoe zo een opstelling eruit kan zien.
2. Vergaderzalen worden tijdens elke pauze schoongemaakt; deuren,
deurkrukken,
tafels,
armleuningen en aangeraakte audiovisuele
apparatuur worden gedesinfecteerd
3. Aan
het
begin
van
elke
bijeenkomst wordt een algemene
veiligheidsinstructie (op het scherm) getoond om de nadruk te leggen op
de hygiëne- en veiligheidsinstructies.
4. Deelnemers aan kleine bijeenkomsten zijn zelf verantwoordelijk voor het
veilig betreden en verlaten van de vergaderruimten. Zorg hier ook dat u
anderhalve meter afstand tot anderen houdt.
5. Bij grotere bijeenkomsten (waar met stoelnummers wordt gewerkt) geeft
een meeting host instructies over hoe en wanneer men veilig kan in- en
uitlopen.
6. Voor elke deelnemer is er een fles water en een glas.
7. Jassen en tassen dienen zoveel mogelijk mee de vergaderruimte in te
worden genomen.

Pauzes en lunches
1. Pauzes en lunches worden apart van mogelijke andere bijeenkomsten
georganiseerd. Dit kan wat flexibiliteit van u, als cursist, vragen.
2. Bij elk koffiestation zullen schoonmaakmaterialen aanwezig zijn voor de
deelnemers om de koffiemachines voor gebruik te desinfecteren.

Wij vertrouwen op uw begrip en
wensen u alvast een prettige en leerzame training!
Team Alex van Groningen
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