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Verantwoord Samenkomen bij Aristo meeting center

Preambule

1. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten die plaatsvinden op een van de vier Aristo
meeting center locaties.

2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle klanten en medewerkers.

3. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle medewerkers en gasten

4. Aristo meeting center maakt de afspraken zichtbaar in alle locaties.

5. Gasten moeten te allen tijde de aanwijzingen van het personeel opvolgen.

6. Alle klanten informeren hun cursisten en/of gasten vooraf over de richtlijnen binnen ons
pand.

7. Aristo meeting center volgt de ontwikkelingen van het RIVM nauwlettend en, indien nodig,
passen wij ons beleid hierop aan.

Wat doet Aristo meeting center aan de veiligheid voor haar gasten?

Wij doen er alles aan om je een veilige en zorgeloze bijeenkomst te bieden conform de
RIVM-maatregelen. Jouw veiligheid en gezondheid, en die van onze medewerkers staan
hierin centraal. In dit protocol lees je alle informatie omtrent de uniforme getroffen
maatregelen van alle Aristo meeting center locaties.

Hygiëne

● Hygiënemaatregelen worden d.m.v. diverse communicatiemiddelen geuit.
● Onze medewerkers zijn extra getraind om te zorgen voor een veilige omgeving d.m.v.

veiligheidsmiddelen zoals handschoenen en desinfectiemiddelen.
● Desinfectiemiddel is aanwezig in de zalen, openbare ruimtes en toiletten. Alle

oppervlakken, deurklinken, handgrepen, schakelaars, etc. worden doorlopend
gedesinfecteerd.
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● Desinfectie van handen is verplicht vóór het verlaten van de zaal (docent is
verantwoordelijk).

● Alle locaties zijn reeds in het bezit van een voedselveiligheidscertificaat, hoogste
normering.

● Desinfectiespray is aanwezig in de zalen, openbare ruimtes en bij de toiletten.
● Gedurende de dag wordt extra aandacht gegeven aan het schoonmaken en

desinfecteren van contactpunten zoals deurklinken, materialen, pinautomaat,
toiletten etc

Coronatoegangsbewijs

● Het coronatoegangsbewijs vervalt per 25 februari 2022
● Met gebruik van de CoronaCheck scanner App van het RIVM worden bezoekers (tot

25 februari 2022) bij binnenkomst gecheckt op de geldigheid van het 3G-corona
toegangsbewijs en identiteitsbewijs. Dit betekent dat je via de CoronaCheck-app
een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test moet kunnen tonen bij
binnenkomst. Privacy is altijd beschermd. De gegevens van de bezoeker worden niet
opgeslagen en worden alleen gebruikt voor controle van het bewijs.

Ventilatie en luchtverversing

Het RIVM stelt: “Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan
een prettig en gezond binnenklimaat.”

Aristo meeting center volgt het bouwbeleid van de Rijksoverheid ten aanzien van haar
luchtverversing. Al onze locaties voldoen aan:

- Verversing in de zaal per m3/h voldoet ruimschoots aan de richtlijnen volgens het
bouwbesluit.

- 100% verversing van buitenlucht in de zalen
- “Vuile” lucht wordt via een separaat kanaal naar buiten afgevoerd.
- Recirculatie van buitenlucht is nihil of wordt tot een minimum beperkt.
- Nachtventilatie.

Pag. 2 ProtocolV10_18022022

https://apps.apple.com/nl/app/scanner-voor-coronacheck/id1549842661
https://coronacheck.nl/nl/

