100% Coronaproof bijeenkomsten
Uw veiligheid staat voorop. Alle bijeenkomsten zijn 100% Coronaproof. Vanaf september
kunt u weer deelnemen aan onze evenementen. Liever nog niet? Volg dan één van onze
webinars.
Ontmoet elkaar tijdens de evenementen van Alex van Groningen BV
Als evenementenorganisator is het ons streven om u, als professional, verder te helpen in
uw kennis, netwerk en carrière. Want ook in deze Coronatijd is het belangrijk om uw kennis
op peil te houden. De gezondheid van onze deelnemers en medewerkers staat voorop en
daarom zorgen wij voor een volledig veilige omgeving. Dit houdt in dat onze evenementen
kleinschalig zijn, waarbij er anderhalve meter afstand van elkaar wordt gehouden.
Wij garanderen een 100% Coronaproof omgeving:
● Onze evenementenlocaties werken volgens de COVID-19 normen die zijn
vastgesteld door de overheid. Ook eisen met betrekking tot de catering en hygiëne
worden streng nageleefd.
● Evenementen zijn kleinschalig, met besloten sessies waar men zich vooraf voor
moet inschrijven.
● Zitplaatsen zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar.
● Elke ruimte beschikt over desinfecterende handgel en/of mogelijkheid tot handen
wassen.
● Alleen deelnemers zonder gezondheidsklachten worden toegelaten.
Locatie capaciteit
Locaties hebben het maximale aantal gasten berekend dat in de verschillende ruimtes is
toegestaan om te voldoen aan de noodzakelijke afstand van anderhalve meter tussen
personen. Dit betekent ook dat er voor onze evenementen 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 worden aparte ingangen gecreëerd voor het betreden en verlaten van de verschillende
zalen.
2. Deelnemers worden bij binnenkomst herinnert aan de protocollen en krijgen instructies
om veilig de zalen te bereiken.
3. Bij binnenkomst passeren alle deelnemers een hygiënestation waar ze worden verzocht
hun handen schoon te maken.

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.
Veiligheid in sessieruimtes
1. De sessie ruimtes worden zo ingedeeld dat deelnemers op minimaal anderhalve meter
afstand van elkaar zitten.
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 ruimten. 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.
Netwerkmomenten
1. Ruimtes worden ingericht dat er voldoende ruimte is om op anderhalve meter afstand van
elkaar te staan. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van afstand
bewaren.
2. Bij eventuele koffiestations zijn schoonmaakmaterialen aanwezig voor de deelnemers om
de koffiemachines voor gebruik te desinfecteren.
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.

Blijf gezond en hopelijk ontmoeten we elkaar snel weer.
Team Alex van Groningen BV

