Gasten en docenten worden bij de entree van de Aristo meeting center
locaties opgevangen. Er is desinfectiemiddel aanwezig, desinfecteer je
handen bij binnenkomst.

Mondkapjesplicht voor alle Aristo medewerkers en gasten in alle openbare

Veilig samenkomen bij
Aristo meeting center

ruimtes (de gangen, toiletten, receptie etc.). In de zalen is een mondkapje niet
verplicht.

Voorschriften, volgens de RIVM-richtlijnen, ter
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Er is extra aandacht voor een veilige vergader- en trainingsomgeving.
Desinfectiemiddel is aanwezig in de zalen, openbare ruimtes en toiletten.
Alle oppervlakten, deurklinken, handgrepen en schakelaars, worden
doorlopend gedesinfecteerd.

We doen het
met elkaar!
Lees hier de richtlijnen om verantwoord op 1,5 meter afstand - samen te komen voor
vergaderingen en trainingen.

Door de variatie aan ruimtes, kunnen we de anderhalve meter
afstand garanderen, ook in de pauzeruimtes. Fysiek contact
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wordt vermeden.

Gasten worden verzocht om in de zalen plaats te nemen volgens het FILOsysteem = First In Last Out. Desinfectie van handen is verplicht vóór het
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verlaten van de zaal.
M

De zaalindeling is ingericht op anderhalve meter afstand. Verplaats geen

z.o.z.

meubilair. Iedere gast krijgt zijn eigen fles water in de zaal. Waterfles leeg?
Deze kan omgewisseld worden in de koffiecorner.

Je allergie- en dieetwensen kun je doorgeven bij de docent.
Volg de looproute, deze zijn optimaal bepaald voor jouw en onze

De lunch wordt geserveerd in de zaal tussen 12.00 en 12.30 uur.

veiligheid. Niet stilstaan in de gangen, loop altijd rechts en neem de

Per persoon ontvang je 1 lunchbox. Lege lunchboxen worden

belijning in acht.

opgehaald. Waterfles leeg? Deze wordt omgewisseld voor een
volle fles. Het restaurant is niet toegakelijk voor gasten.

Losse verkoop volgens de 1,5 meter norm. Geen contant geld,

Lift mag alleen gebruikt worden door mindervaliden, personeel

enkel pinbetalingen.

of docent met materiaal. Maximaal 1 persoon per lift.

Docent/ trainer ontvangt bij incheck een registratieformulier.
Hij/zij zorgt ervoor dat dit wordt ingevuld door alle deelnemers.
Al onze locaties voldoen aan:
• Het formulier wordt tijdens de koffiepauze opgehaald door een

• Luchtverversing in de zaal per m3/h voldoet ruimschoots aan

van onze 			

de richtlijnen volgens het bouwbeleid van de Rijksoverheid.

veiligheidsmedewerkers

• 100% verversing van buitenlucht in de zalen

• Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel bron-

• “Vuile” lucht wordt via een separaat kanaal naar buiten

en 					

afgevoerd.

contactonderzoek

• Recirculatie van buitenlucht is nihil of wordt tot een minimum

• Als het formulier met toestemming van de gast wordt ingevuld,

beperkt.

wordt deze 			

• Nachtventilatie staat aan.

14 dagen bewaard. Hierna worden de formulieren en gegevens
vernietigd.

#VerantwoordSamenkomen
Aristo Amsterdam, Eindhoven, Utrecht CS en Utrecht Lunetten
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Volg de aangegeven
looproutes

Houd 1.5 meter afstand

.

Gebruik papieren
zakdoekjes
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Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog

o

Was je handen
regelmatig

z.

Schud geen handen
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