CORONA PROTOCOL
maatregelen ingevolge het M.B. van 22/08/2020, inzake evenementen

Maatregelen die we in samenwerking met Crowne Plaza voorzien
- vóór aanvang van de vergadering worden de materialen en ruimtes ontsmet
- de maatregelen die gelden zijn zichtbaar binnen de locatie
- we informeren alle aanwezigen voorafgaandelijk duidelijk over de geldende regels
- we zorgen voor adequate en voldoende middelen om de handen te ontsmetten
- onze vergaderingen worden zodanig georganiseerd dat de aanwezigen (binnen én buiten) de afstand van
1,50 meter (tenzij ze tot dezelfde bubbel behoren) zo goed mogelijk kunnen bewaren. We voorzien
waar mogelijk vloermarkeringen, linten, fysieke barrières en/of een te volgen looproute
- bij de opstelling van de tafels werd er op toegezien dat de 1,50 meter afstand gerespecteerd wordt. Dit
leidt tot een beperkt aantal gasten per tafel
- de in- en uitstroom van bezoekers wordt beheerst en we voorzien maximaal in gescheiden in- en
uitgangen zodat er zo weinig mogelijk interactie is tussen aankomende en vertrekkende bezoekers. Er
zijn looplijnen aangeduid
- niet-automatische deuren laten we zoveel mogelijk open staan
- we vermijden het gebruik van liften of beperken het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de
lift
- we houden rekening met eventuele extra regels die opgelegd worden door de overheden.

Maatregelen waar op uw medewerking wordt gerekend :
- de club beschikt over uw contactgegevens (naam, adres, e-mail, gsm-nummer) zodat we u, in het kader
van de contact tracing, kunnen contacteren bij eventueel risico op besmetting. Als er een deelnemerslijst
wordt gelegd, dan wordt deze met uw eigen pen ingevuld en ondertekend. Deze lijst wordt maximaal 14
dagen bewaard
- schrijf tijdig in voor de vergaderingen, maar annuleer onmiddellijk als u ziektesymptomen vertoont
- kom niet eerder dan 30 minuten vóór de aanvang van de vergadering toe
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- zorg voor een goede handhygiëne, handen ontsmetten bij het binnenkomen van Crowne Plaza en bij het
binnenkomen van de zaal
- schud geen handen en geef geen knuffel of kus
- gasten moeten een mondmasker of een alternatief in stof dragen. Dit moet steeds gedragen worden bij
circulatie binnen én buiten. U mag dit mondmasker enkel afzetten als u aan tafel zit om drank en eten te
consumeren
- aperitief en koffie of eventueel andere dranken dienen ook zittend aan tafel genuttigd te worden
- rondlopen gedurende de vergadering is niet toegelaten. Bij eventuele verplaatsingen (ook naar het toilet)
is het dragen van het mondmasker verplicht
- sprekers en leden die hen begeleiden dragen mondmaskers voor de verplaatsingen van en naar
het katheder waar de spreker het masker kan afnemen zodra iedereen op veilige afstand van hem
is. Na het spreken worden alle materialen waarmee de spreker in contact kwam ontsmet (blad
katheder, microfoon, …)
- om een gesprek te voeren met uw tafelgenoten vragen we u om uw mondmasker te dragen; dit is niet
verplicht maar het wordt geadviseerd
- hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u onmiddellijk daarna weggooit in een
vuilnisbak met deksel (bijvoorbeeld aan de toiletten)
- gelieve binnen én buiten de veilige afstand van 1,50 meter te bewaren (tenzij u tot dezelfde bubbel
behoort). Besteed hier reeds aandacht aan bij het parkeren van uw voertuig, zodat ook bij het in- en
uitstappen een veilige afstand kan gerespecteerd worden
- probeer de uitwisseling van documenten, informatiefolders of visitekaartjes tot een minimum te
beperken
- we vragen u om de instructies van de medewerkers van Crowne Plaza te willen volgen
- respecteer de looplijnen
- de naleving van de sociale bubbel is de individuele verantwoordelijkheid van eenieder.

Wij vragen u om deze maatregelen strikt op te volgen, voor uw eigen gezondheid en die van alle
medewerkers. Bij voorbaat dank voor uw inspanning!
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