COVID-19 protocol Vergadercentrum Vredenburg
Ter voorbereiding op 1,5 meter maatregel zijn onderstaande regels opgesteld waarmee wij u
kunnen verzekeren dat uw bijeenkomsten straks op een veilige en verantwoorde manier
kunnen plaatsvinden. Deze regels worden o.a. genomen om de veiligheid en gezondheid van
uw deelnemers en ons personeel te waarborgen.
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Bij de ingang zal een van onze medewerkers u ontvangen en u naar de juiste etage en
zaal verwijzen.
’s Ochtends voor 12:00 uur zijn de etages zowel per lift als per trap te bereiken. Voor
de lift geldt dat er maximaal twee personen tegelijk van de lift gebruik mogen maken.
Vanaf 12:00 uur wijzigt de routing. Vanaf dit moment worden de trappen gebruikt
om de verdieping en het pand te verlaten. De lift wordt dan alleen nog gebruikt om
naar de verdieping en de zaal te gaan. (m.a.w. vanaf 12:00 uur kan men alleen naar
beneden met de trap en omhoog met de lift).
Het is verboden voorgasten/deelnemers als ze eenmaal op de desbetreffende etage
zijn, naar andere etages te gaan.
De zalen zijn allemaal 1,5 meter proof ingericht. Het is verboden om te schuiven met
meubilair.
In de zalen is desinfectiemiddel aanwezig, de gasten/deelnemers worden verplicht
om bij binnenkomst van de zaal hun handen met desinfectiemiddel te reinigen.
De toiletruimtes, deurklinken, trapleuningen, liftknoppen e.d. worden extra
schoongemaakt.
De lunch zal in de vorm van een lunchpakket op het afgesproken tijdstip bezorgd
worden in of naast de zaal. Wij zullen in samenspraak met u de tijd bepalen wanneer
de lunch geserveerd wordt zodat u zo min mogelijk op hetzelfde moment als
naastgelegen zalen luncht. Hiermee voorkomen we dat de gasten/deelnemers in de
verschillende zalen elkaar tegenkomen. Hetzelfde geldt voor het serveren van koffie
en thee.
Voor gasten/deelnemers die gebruikmaken van het diner, zal in de avond het
hoofdgerecht in plateservice worden geserveerd in het restaurant. In het restaurant
is een speciale looproute aangegeven.
Wanneer de bijeenkomst is beëindigd dient de aangegeven looproute gevolgd te
worden om het pand te verlaten via het trappenhuis. In uitzonderlijke gevallen kan in
overleggebruik gemaakt worden van de lift.
Met ingang van 14 oktober 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in de
gangen en openbare ruimtes. Zodra u in de zaal bent kunt u uw mondkapje weer
afdoen.

Zodra de richtlijnen vanuit de overheid wijzigen, zullen we dit protocol opnieuw onder de
loep nemen en zo nodig aanpassen aan de dan geldende richtlijnen.

Versie 14 oktober 2020

