Protocol veilig vergaderen, trainen, coachen
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Expressief heeft een kleinschalige eigen trainings-, coachings- of vergaderlocatie in ons woonhuis
gerealiseerd. Er is 1 grote (werk) ruimte, 1 toilet en een aparte keuken. We kunnen maximaal 10 gasten
ontvangen, want we hanteren de richtlijn van 8 m2 per persoon, zodat iedereen 1,5 m afstand kan
houden. We maken een opstelling die gewenst is voor de bijeenkomst. Je bent er exclusief met je eigen
gezelschap en kunt, naast binnen, ook prima in de tuin vergaderen/werken.
Wifi, flipover en multimedia TV zijn aanwezig en beschikbaar. Koffie, thee, lunch en wat lekkers verzorgen
we zo veel mogelijk biologisch en in maatwerk, dus waar je trek in hebt.
Veilig werken in een intieme, persoonlijke sfeer doen we samen. Wij zorgen voor de randvoorwaarden en
vragen jou om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het naleven van de protocollen. Ook helpt het als
we elkaar helpen herinneren en zo samen kunnen wennen aan deze nieuwe omgangsvormen en
werkwijzen. Wij wensen jou zo een aangenaam en leerzaam of constructief verblijf toe.

Informeren
〉
〉
〉
〉

〉

Wij volgende de RIVM-maatregelen strikt op. Bij klachten die
passen bij infectie met het corona-virus vragen we je om thuis
te blijven.
Voorafgaand aan een bijeenkomst of coaching informeren wij
onze gasten schriftelijk hoe wij de maatregelen hebben
vormgegeven.
Bij binnenkomst checken we middels enkele vragen of je
gezond bent en vragen we je je handen te wassen/te
desinfecteren.
Bij binnen komst, bij de start van een bijeenkomst en elke 1,5
uur besteden wij aandacht aan onze hygiëne-maatregelen en
geven we uitleg over social-distancing tijdens de bijeenkomst.
We vragen gasten maximaal 10 minuten voor aanvang van de
bijeenkomst te arriveren en na de bijeenkomst meteen te
vertrekken.

Coachen
〉
〉
〉
〉

Coaching kan doorgang vinden op onze locatie of buiten.
Daarbij houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
We geven geen handen.
We wisselen geen materialen fysiek uit, wel digitaal.

Vergaderen, overleg & training
〉
〉
〉
〉

Er zijn 10 gasten welkom in de vergaderruimte. Daarbij
hanteren we de stelregel van 8m2 per persoon, zodat
iedereen 1,5 m afstand kan houden.
De opstelling is, al naar gelang van de aard van de
bijeenkomst, in een kring van stoelen of rond een grote tafel.
We vragen van deelnemers en begeleider om samen met ons
verantwoordelijkheid te dragen voor het naleven van de 1,5 m
afstand regel.
De (externe) begeleider van de bijeenkomst of gespreksleider
brengt zijn eigen presentatiemateriaal en hulpmiddelen mee
(stiften etc).

Hygiëne
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Wij maken de ruimte waarin gewerkt wordt, de keuken en de
toiletten voorafgaand aan de bijeenkomst grondig schoon.
Ook stoelen, tafels en hulpmiddelen maken we voorafgaand
aan de bijeenkomst grondig schoon.
Tijdens de bijeenkomst wordt de ruimte, de keuken en de
toiletten elke 2 uur grondig schoongemaakt.
Tijdens de bijeenkomst wordt de ruimte mechanisch
geventileerd.
Aan gasten vragen we om de jas waar mogelijk in de auto
achter te laten. Als je toch een jas meebrengt, dan nemen we
die aan en hangen hem op aan een gedesinfecteerd hangertje.
We hanteren een looproute, die we bij binnenkomst uitleggen.
Zo kom je geen andere mensen tegen, ook niet bij het toilet.
Iedere gast heeft een eigen stoel en (indien van toepassing)
eigen materiaal/hulpmiddelen.
In de ruimte is hand/desinfectiegel aanwezig.

Eten en drinken
〉
〉
〉
〉
〉

Wij zetten koffie en thee klaar in kannen.
Bij het inschenken kun je gebruik maken van een
reinigingsdoekje.
Water kun je zelf uit de kraan tappen.
Wij zetten eventuele versnaperingen en ook het lunchbuffet
klaar op de bar.
We volgen de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig op.

Routing

De route in het gebouw is zo gemaakt, dat je nooit anderen hoeft te
passeren:
1. Binnenkomst gebeurt door de voordeur. Daar nemen we je jas
aan.
2. Rechtsaf langs de keuken: daar vragen we je je handen te
wassen
3. De bijeenkomst is in de grote ruimte of door de schuifdeuren
naar buiten.
4. Naar het toilet = door de schuifdeuren naar buiten, door de
achterdeur naar binnen, direct links naar het toilet
5. Terug naar de ruimte = uit het toilet naar links, de gang door,
langs de voordeur terug naar de open ruimte.
Na afloop van de bijeenkomst:
1. Wij brengen je je eventuele jas
2. Je verlaat de ruimte via de schuifdeuren, rechtsaf naar de
parkeerplaats

Toilet protocol
〉
〉
〉

Wij maken het toilet en alle contactpunten voorafgaand aan
de bijeenkomst grondig schoon. En gedurende de bijeenkomst
elke 2 uur
Wij vragen jou om na je toiletgebruik de bril te sluiten en dan
pas door te spoelen.
Omwille van een prettig gebruik voor iedereen en om het
besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden vragen we jou
om de bril, klep en deurklink na gebruik even af te nemen met
een hygiënisch doekje.

