
Corona protocol 2020        

Algemeen Object43 

1. Bij de reservering en boekingen bespreken we samen het Corona protocol van Object43 en we sturen 

deze ook normaals per mail toe, zodat je weet hoe een dag er uit zal zien en wat je van ons mag 

verwachten. 

2. De ruimte die je boekt is alleen voor jullie gezelschap, er zullen buiten het personeel geen andere 

aanwezige in die ruimte bevinden. 

3. Object43 zorgt voor een zeer goed hygiëne in alle ruimtes. We nemen gedurende dag de klinken, props, 

toiletten, tafels, stoelen, deuren, kranen en zeeppompjes af. In alle ruimtes bieden wij de mogelijkheid 

om je handen te desinfecteren.  

4. Wij bieden de service die je van Object43 gewend bent, binnen de huidige mogelijkheden. 

5. Voor aankomst worden alle ruimtes geventileerd. Wij zullen de ruimtes ook zoveel mogelijk tijdens de dag 

ventileren en zetten daarom alle deuren gedurende de breaks open.  

Richtlijnen 

1. Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar, zowel in de ruimtes als in onze patio, tuin en andere buitenruimtes.  

2. Bij binnenkomst worden alle deelnemers vriendelijk verzocht zijn/haar naam en telefoonnummer te 

noteren.  

3. Desinfecteer handen bij aankomst en vertrek, maar ook bij binnentreden en verlaten van iedere ruimte en 

na een toiletbezoek.  

4. Voorkom verspreiding door lichamelijk contact. Nies of hoest in je ellenboog of een papieren tissue.  

5. Gooi papieren tissues en ander afval in de daarvoor bestemde prullenbakken en leg ze niet neer op een 

tafel. 

6. Bij verhoging, hoesten of koorts verzoeken we je niet te komen. 

7. Wanneer een deelnemer zich tijdens de dag zelf niet goed voelt, dient dit gemeld te worden bij de 

aanwezige gastvrouw. 

8. Tijdens de catering zullen de nodige maatregelen, hygiëne en looproutes in acht worden genomen. 

Opstellingen bij vergaderingen en sessies 

1. De (vergader)opstelling staat voor jullie klaar met inachtneming van de 1,5 m afstand. We vragen jullie dit 

in stand te houden en ook zoveel mogelijk fysiek 1,5 m afstand van elkaar te houden. 

2. Wanneer je toch een kleine wijziging wilt doen in de opstelling, dan verzoeken wij je vriendelijk dit alleen 

in overleg te doen met de gastvrouw.   

Heel erg bedankt voor het lezen en het in acht nemen van bovenstaande maatregelingen. We kijken er naar uit 

jullie te ontmoeten in ons Barn House Object43! 

Warme groet,  

Mijke Niks – locatie houder  Barn House Object43 


