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Protocol ontvangst van bezoekers aan ons Technologie- en Trainingscentrum 
in Reeuwijk 
 
Om gevaar op besmetting met en verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen, hebben 
wij voor uw en onze gezondheid de volgende maatregelen getroffen: 
 

• Medewerkers met symptomen (koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, 
niezen, kortademigheid) blijven thuis. 

 

• Wij volgen de geldende RIVM-regels. 
 

• Onze collega’s van de receptie zullen u vragen uw handen te desinfecteren en een 
formulier in te vullen om in geval van een Covid-19 besmetting een contactonderzoek 
te kunnen doen. 
 

• Wij verzoeken u om uw jas en tas mee te nemen naar de trainingsruimte. 
 
 
Op onze locatie zijn de volgende maatregelen getroffen: 
 

- Desinfectiemiddelen zijn aanwezig bij de entree, in de zalen en op de toiletten. 
 

- Er zijn borden geplaatst die attenderen op het 1,5 meter afstand houden en daar 
waar dit van toepassing is staan strepen op de vloer bij wachtrijen zoals bij de 
receptie en in ons bedrijfsrestaurant. 

 

- Er staan zoveel mogelijk deuren open. 
 

- Uw gastheer of gastvrouw zal u bij de receptie afhalen en u daar na afloop van de 
bespreking ook weer naar toe brengen. Hij/zij zal geen handen schudden. 

 
- Uw badge is gedesinfecteerd en wij vragen u deze na afloop van uw bezoek mee te 

nemen en niet bij de receptie in te leveren. 
 

- Uw gastheer/vrouw zal zoveel mogelijk deuren voor u openen en sluiten (bijvoorbeeld 
deur van de bespreekruimte) 

 
- Onze koffieautomaten worden regelmatig gedesinfecteerd en gereinigd. 

 
- Onze vergaderruimtes zijn zodanig ingericht, dat deelnemers minimaal 1,5 meter van 

elkaar verwijderd zitten. 
 

- In de vergaderruimte loopt maar 1 persoon tegelijkertijd, wacht a.u.b. tot iedereen zit, 
voordat u zelf de ruimte inloopt en gaat zitten. Wacht met opstaan totdat niemand 
meer in de ruimte rondloopt. Wij volgen hiervoor de klokrichting bij het naar binnen en 
buiten gaan. In de Tesla zaal gaan we via de normale ingang naar binnen en verlaten 
we de zaal via het trappenhuis. 

 
- De werkstations in de Eplan trainingslokalen zijn allemaal voorzien van 

plexiglasbescherming. Een trainingsgroep zal uit maximaal 4 personen bestaan. 
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- Houd tijdens het lopen over gangen rekening met 1,5 meter afstand. Wanneer het  

houden van voldoende afstand in gevaar komt, blijf dan even op een veilige plaats 
staan en/of wijk uit. 
 

- Voer geen gesprekken in gang of andere doorgangen. 
 

- Op trappen heeft het dalende verkeer voorrang op het naar boven gaande verkeer. 
 

- Wanneer een toiletruimte meerdere toiletten bevat, wordt door slechts 1 persoon 
tegelijkertijd van de toiletruimte gebruik gemaakt. Indien de toiletruimte bezet is, 
wacht dan buiten op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij iedere toiletruimte hangt 
hiervoor een vrij/bezetbordje. Verzoek om dit te gebruiken. Uitzondering hierop zijn 
de ruime toiletten op de begane grond bij de showroom. Hier wordt men geacht zich 
aan de geldende afstandsregels te houden. Op alle toiletten maken wij gebruik van 
papieren handdoekjes. 

 
- Wanneer u samen met uw gastheer/-vrouw gebruik maakt van ons bedrijfsrestaurant, 

volg dan de aanwijzingen van ons personeel. We hebben ons restaurant ingericht 
volgens de 1,5 meter regel en de lunch zal vanaf een buffet worden geserveerd. Wij 
verzoeken u om voor de lunch uw handen te wassen. 

 
- Onze medewerkers wassen en desinfecteren hun handen voor en na elke afspraak. 

 
- Ons schoonmaakteam reinigt regelmatig toiletten, deuren en deurknoppen. 

 
 
Wij menen met bovengenoemde maatregelen de kans op besmetting en/of verspreiding 
van het Covid-19 virus tot een minimum te beperken en danken u voor uw medewerking. 


