Protocol Bezoekers Opleidingen:

MAATREGELEN COVID-19
MAATREGELEN COVID-19
BEZOEKERS
BIJ MIKROCENTRUM

Aankomst Aankoms

In het Mikrocentrumgebouw treft u een

Er zal op het digibord aan de poort al bekend gemaakt worden dat de MC coro
overzicht aan van de COVID-19 voorschriften
voorschriften.
moeten worden nagelee

Aanmelden

Aanmelden
Binnen gekomen via de hoofdingang aanmelden bij de receptie;

Bij binnenkomst dient u zich te melden bijPreventie
de receptie.
Hier wordt
uw lichaamstemperatuur
voorzieningen
worden
aangeboden en temperatuur gecontroleerd;
U
wordt
begeleid
naar
de
ontvangstruimte;
gemeten met een contactloze hoofdthermometer. Bij een temperatuur onder de 38 graden
wordt u toegelaten tot het gebouw. U wordt dan begeleid naar de ontvangstruimte.

Instructies

1,5 m

Volg altijd de voor u aangegeven looprichtingen en instruct
in verband met de 1,5 meter afstan

1,5 m
Verzamelen

Verzamelen

Instructie

U dient altijd 1,5 meter afstand te houden en
de aangegeven looprichtingen te volgen.

De cursisten verzamelen zich in de kantine aan de voor hun klaar gezette tafel
met gereserveerde stoelnummer;

Via onze gastvrouw/gastheer of via de receptie wordt u begeleid c.q. de weg gewezen
naar uw bestemming in het gebouw. U wordt daar ontvangen door uw contactpersoon.

Leslokaa

Onze leslokalen zijn speciaal ingericht op de 1,5 meter richtlijnen waar wij desinfectieg
mondkapjes en handschoentjes faciliter

Plaats van bestemming

Toiletten
Overal in het pand treft u gelegenheden aan om handen te ontsmetten.
Op de begane grond worden de deuren van het toilet portaal open gezet;
Voor dit portaal staat een sokkel met desinfectiemiddel;

Toiletten

Koffiepauz

Bij de toiletten is desinfectiegel aanwezig.

Dit zal plaatsvonden tussen 10:15 en 10:45 uur zodat iedereen gefaseerd kan pauzer
U wordt hierin begele

Middagpauze

Catering

Er zal iemand zijn die groep voor groep het signaal geeft om te gaan lunchen zodat er geen
opstopping ontstaat op de trap;
Uwvoor
contactpersoon
Er zal een verpakte lunch
u klaar staan; verzorgt voor u de catering.

Bij evenementen en bijeenkomsten wordt u een route gewezen naar de catering.

Afsluiting cursu

Vertrek

De docent zal weer vragen of iedereen een voor een het lokaal wil verlaten en via de trap acht
de looproute via de rechter kant van het gebouw via achterdeur willen verlat
De persoon het dichtste bij de deur verlaat de ruimte als eerste, en zo verd

Via de aangegeven routes vindt u de uitgang aan de voorzijde van het pand,
Vertrek
tegenover de ingang.
De uitgang zal zijn via de schuifdeuren aan de achterkant.

