
PROTOCOL Apenheul  
Bijeenkomsten

Veilige  
bijeenkomsten

Dit protocol geldt voor alle gasten van 
Apenheul. Waarbij uitgegaan wordt van 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van bezoeker en locatie om gestelde 
veiligheidsvoorschriften en hygiëne- 

voorschriften na te leven. Het protocol 
bevat afspraken waar medewerkers van 
Apenheul zich aan houden, om de 
veiligheid van gasten en medewerkers op 
de evenementen locaties te waarborgen.

Actuele informatie

Een belangrijke informatiebron die we 
gebruiken is het RIVM.  
(www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)

Daar tref je de actuele informatie aan.  
We willen iedereen vragen om bij klachten 
(griepverschijnselen) echt thuis te blijven 
en contact op te nemen met de huisarts. 
Neem bij twijfel geen risico en blijf thuis. 
 
De belangrijkste maatregelen die mensen 
kunnen nemen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen gelden voor alle 
virussen die griep en verkoudheid kunnen 
veroorzaken. 

Het is dus belangrijk om deze op te 
volgen:
•  Was je handen regelmatig en conform 

de instructies.
•  Hoest en nies in de binnenkant van  

je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geen handen schudden.
• Houd gepaste afstand.
•  Draag een niet medisch mondkapje in 

publieke binnenruimtes

WELKOM BIJ APENHEUL!
Om elkaar op een veilige manier te kunnen ontmoeten in deze tijd 
doet Apenheul er alles aan om de richtlijnen van de rijksoverheid 
na te leven. Gelukkig bieden onze mooie locaties De St@art en 
Kambizuri tal van mogelijkheden.
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PARKEREN
•  Parkeerfaciliteiten van Apenheul bieden 

genoeg ruimte voor de bezoekers om 
afstand van elkaar te houden.

•  Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk 
voor het houden van afstand van elkaar.

ALGEMENE SCHOONMAAK
•  Zalen worden in elke pauze extra 

schoongemaakt: tafels, stoelleuningen 
en deuren, alsmede gebruikte AV-mid-
delen worden ontsmet. 

•  Schoonmaak van wc’s en algemene 
ruimten wordt geïntensiveerd indien 
nodig.

BEZOEKERS EN MEDEWERKERS
•  Met de zaalcapaciteit van al onze 

locaties houden wij rekening met 
gepaste afstand. 

•  Ook geldt voor iedereen van 13 jaar  
en ouder een dringend advies een 
niet-medisch mondkapje te dragen  
in voor publiek toegankelijke binnen-
ruimtes. Bezoekers wordt dringend 
geadviseerd continu een mondkapje te 
dragen wanneer zij staan (op een niet 
aangewezen plek) of lopen. Het mond-
kapje kan af op de aangewezen plek. 
Zodra iemand de aangewezen plek 
verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, 
wordt geadviseerd het mondkapje  
weer op te zetten.

REGISTRATIE BIJ BINNENKOMST
•  Om bezoekersstromen tijdens binnen-

komst goed te kunnen reguleren en de 
veiligheid op locatie verder te waarbor-
gen adviseert Apenheul de organisatie 
om alle deelnemers aan bijeenkomsten 
voorafgaand te registreren.

IN- en UITGANG
•  Rondom in- en uitgangen zijn duidelijke 

looplijnen aangegeven (éénrichtings- 
verkeer). 

•  Bij binnenkomst worden deelnemers 
langs een hygiënestation geleid waar  
zij verplicht hun handen wassen.
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ROUTE
•  Op de route naar zalen worden duidelijke 

looplijnen aangegeven. 
•  Waar mogelijk wordt in de algemene 

ruimten éénrichtingsverkeer gecreëerd 
zodat deelnemers elkaar nergens hoeven  
te passeren.

•  Op signage in de algemene ruimten worden 
hygiëne- en gedragsregels nogmaals 
benadrukt (handen wassen en afstand 
houden).

TOILET
•  Pauzes van bijeenkomsten zullen zo worden 

afgestemd dat onnodige rijen bij toiletten 
voorkomen kunnen worden. Dit vraagt om 
enige flexibiliteit van organisaties bij hun 
programmering

ZALEN
•  Deelnemers maken bij bijeenkomsten 

zelf afspraken over hoe men de zaal 
verlaat. Bij grote bijeenkomsten wordt 
dit bij vertrek uit de zaal geregisseerd 
door iemand van de organisatie.

•  In elke zaal zijn hygiënemiddelen 
aanwezig om handen te wassen en  
om zelf gebruikte middelen schoon te 
maken (clickers, beamers, katheders, 
sprekerstafels).

PAUZES EN LUNCHES
•  De lunch bestaat uit lunchpakketten om 

aan de hygiënemaatregelen te voldoen.
•  Bij koffie- en theebuffetten zijn midde-

len aanwezig zodat deelnemers zelf voor 
elk gebruik het apparaat schoon kunnen 
vegen.

PROTOCOL

Heb je nog vragen, neem dan vooral  
contact op met onze afdeling  
Evenementen. Via tel. 055-3575700  
of evenementen@apenheul.nl


