VEILIG EN VERTROUWD PROTOCOL
VOOR MEETINGS & EVENTS
Uitgangspunt voor dit protocol zijn de geldende maatregelen en adviezen die door de
Nationale Veiligheidsraad zijn vastgesteld op het moment van publiceren. Het protocol kan te allen tijde
worden aangepast wanneer de omstandigheden veranderen.
Het protocol is beoogd als algemeen kader voor het veilig organiseren en bezoeken van
bijeenkomsten, vergaderingen en congressen.

ALGEMENE RICHTLIJNEN
о Volg aangegeven looprichting en hygiëne maatregelen;
о Houd 1,5 meter afstand van andere gasten en medewerkers;
о Schud geen handen met gasten of medewerkers;
о Was uw handen regelmatig en volgens de richtlijnen;
о Gebruik papieren handdoekjes om uw handen te drogen;
о Hoest en nies in uw elleboog en wendt u af van andere gasten en medewerkers;
о Draag een mondmasker wanneer u zich niet in uw kamer bevindt of aan tafel zit. Indien u niet
in het bezit bent van een monsmasker, kan u deze aan onze receptie verkijgen voor 1 euro;
о Betaal bij voorkeur met pin of contactloos;
о Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of koorts.

VOOR DE BIJEENKOMST
о Registreer altijd vooraf uw bezoek bij Van der Valk Hotel Beveren;
о Reis zoveel mogelijk alleen en in het geval van Openbaar Vervoer zoveel mogelijk
buiten de spits;
о Lees de bevestiging en de bijbehorende informatie goed door;
о Bij wijzigingen in protocollen en richtlijnen, worden bezoekers geïnformeerd door
Van der Valk Hotel Beveren.
о Blijf thuis bij (milde) gezondheidsklachten of als huisgenoten koorts hebben.

TIJDENS DE BIJEENKOMST
о Houd u aan alle algemene richtlijnen zoals hierboven opgelijst;
о Meld u na aankomst op de locatie bij de ontvangstbalie;
о Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie en/of zaal telkens uw handen.
Hotel Beveren voorziet hiervoor alle nodige faciliteiten.
о Afhankkelijk van de drukte serveren wij uw catering tijdens de bijeenkomst in de gehuurde
zaal of eigen privé coffeelounge;
о Bij onze Coffee O’Clock formule voorzien wij zoveel mogelijk snacks apart op bordjes per
persoon, ons team vult het aanbod bij waar nodig. Ook zijn er meer verpakte alternatieven
voorzien waardoor de hygiëne meer gewaarborgd kunnen worden;
о Voor onze Snack Attack formule zijn ook de maatregelen van toepassing zoals bij de Coffee
O’Clock formule. De lunch voorzien wij per persoon in takeaway zakjes;
о Indien u kiest voor ons Business Break pakket nuttigt u de lunch in ons Restaurant Nest, hier is
onze keuzemenu van toepassing.

#SAFETYFIRST
VEILIG EN VERTROUWD

WELKOM

WELCOME

In ons hotel hanteren wij de volgende voorzorgsmaatregelen:
In our hotel we use the following precautions:

Verkoudheid of griep? Blijf thuis!
Feeling sick? Stay at home!

Volg altijd onze aanwijzingen.
Always follow our directions.

Indien aangegeven volg
onze looproute.
If indicated, follow the walking route.

1,5M

Houd gepaste afstand.
Please keep safe distance.

Hoest/nies in uw elleboog.
Cough/sneeze in your elbow.

Was regelmatig uw handen.
Wash your hands regularly.

Betaal contactloos.
Pay by card.

Voorkom handcontact.
Avoid hand contact.

Mondmasker verplicht.
Facemasks required.
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