INLEIDING

MEUBELINKOOPDAGEN
Corona protocol

Door de huidige Covid-19 richtlijnen en
het door ons opgestelde corona-protocol
is het mogelijk om de meubelinkoopdagen door te laten gaan. We
willen jullie vragen dit protocol goed door
te lezen, de maatregelen en regels te
respecteren en elkaar de ruimte te
geven. We willen en kunnen dit alleen
samen doen en samen maken we er een
leuke meubel-inkoopdagen van! Dit
corona-protocol heeft als vertrekpunt het
belang van de bezoekers en
standhouders enerzijds en de veiligheid
in het voorkomen van besmetting
anderzijds. Voor dit protocol is gebruik
gemaakt van de richtlijnen die door het
RIVM, de Rijksoverheid en de
cateringbranche zijn opgesteld.
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BASISREGELS
Door het hele gebouw zijn de basisregels van toepassing zoals door de
Rijksoverheid en het RIVM beschreven met aanvulling van een aantal basisregels
die specifiek op de meubel-inkoopdagen van toepassing zijn. Hieronder een
opsomming van de basisregels:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis bij verkoudsheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts en maak een afspraak voor
een coronatest.
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar
en ouder en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Vanaf 3 personen kan er
worden gehandhaafd op die 1,5 meter.
Iedereen wast vaak zijn/haar handen volgens instructie, 20 seconden lang.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Iedereen houdt zoveel mogelijk rechts aan op looppaden, met name tijdens het
passeren van elkaar.
Iedereen wacht op gepaste afstand (1,5 meter) op elkaar als kleine ruimtes
bezet of druk zijn.
Vermijd drukte in stands, het gebouw is groot genoeg om elkaar de ruimte te
geven.
Blijf thuis als een huisgenoot positief getest is op corona of als een huisgenoot
koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Mochten er tussentijds wijzigingen of aanvullingen komen vanuit het RIVM of de
Rijksoverheid, dan zijn altijd de regels vanuit het RIVM of de Rijksoverheid van
toepassing.

BUITENLAND
De Rijksoverheid markeert landen met een geel, oranje of rood reisadvies vanwege
corona. Iedereen die (terug) komt uit een land met een oranje of rood reisadvies
moet (thuis) 14 dagen in quarantaine. Bezoekers en standhouders die uit een
dergelijk gebied komen, moeten eerst de quarantaine volbrengen voordat zij naar
de meubel-inkoopdagen komen. De status van de landen kan per dag veranderen,
een actueel overzicht van de landen met een geel, oranje of rood reisadvies is te
vinden via deze link:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-enantwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
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EETGELEGENHEID
Vakbonden en werkgevers in de contractcatering hebben een protocol1 voor
contractcatering samengesteld om ervoor te zorgen dat bezoekers van
bedrijfsrestaurants zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en
cateringmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. Voor de
eetgelegenheid worden de richtlijnen uit het protocol voor contractcatering gevolgd
en gehandhaafd naast de reeds beschreven basisregels. Hieronder een
opsomming van wat dit betekent voor de eetgelegenheid binnen het gebouw.
Bedrijfsvoering:
• Er is een aparte ingang en uitgang om zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer aan
te kunnen houden.
• De routing die aangehouden dient te worden is via de ingang naar binnen, langs
de bar en het buffet, naar een tafeltje om plaats te nemen. Het is daarbij de
bedoeling dat men blijft zitten en zo min mogelijk door de eetgelegenheid loopt.
Er is een aparte uitgang, zodat elkaar passeren niet nodig is.
• Er zijn alleen tafels voor 2 personen en hier mogen maximaal 2 personen aan
plaatsnemen. De tafels staan onderling 1,5 meter van elkaar vandaan.
• De bediening van de eetgelegenheid mag iedere bezoeker aanspreken op het
niet volgen van de richtlijnen en eventueel verzoeken de eetgelegenheid te
verlaten als hier geen verbetering in volgt.
• De keuken is niet toegankelijk voor onbevoegden, de bevoegden zijn de
bediening en de opdrachtgever (Sit Design).
• In de keuken en achter de bar mogen maximaal 2 personen tegelijk zijn op 1,5
meter afstand.
• Er is bij de ingang tot het buffet aangegeven hoeveel 1,5 meter is, zodat men de
juiste afstand tot elkaar kan houden.
• Bestek zit in bestekzakjes en gerechten zijn verpakt voorzien van sticker met
omschrijving van het gerecht om zoveel mogelijk te voorkomen dat meerdere
bezoekers de verpakking aanraken.
• Bij elke wasgelegenheid hangt een handen-was-instructie, zowel voor bediening
als voor bezoekers.
• Bij de sanitaire voorzieningen staat een banner met aandachtpunten en
richtlijnen.
Bediening:
• Sieraden mogen niet in contact komen met onverpakte levensmiddelen.
• Handen en nagels moeten goed schoongehouden worden, de nagels
kortgeknipt en zonder enige vorm van nagellak.
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https://www.veneca.nl/wp-content/uploads/2020/07/coronaprotocol-richtlijnen-v2-def.pdf
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•

•

•
•
•
•

•
•

Handen en onderarmen moeten regelmatig gewassen worden, tenminste:
o Voor aanvang van de werkzaamheden
o Na het werken met rauwe producten
o Bij het wisselen van werkzaamheden
o Na een toiletbezoek, na haar verzorgen, neus snuiten, hoesten en niezen.
o Nadat gewerkt is met vuil materiaal.
o Voor en na het verzorgen van een koffieautomaat.
o Na het aanraken van geld of telefoon.
o Na het roken.
Het gebruik van handschoenen geeft een vals gevoel van veiligheid, doordat er
een risico bestaat dat je de handschoenen te lang draagt. Het gebruik van
disposable handschoenen is niet nodig tenzij er een verhoogd risico is.
Geef producten aan zonder de ander daarbij aan te raken, de producten staan
op de buffettafel en de bezoeker kan deze zelf pakken.
Voorkom het ontstaan van kruislijnen ontstaan in de werkruimtes.
Deel geen werkbenodigdheden met elkaar. Als dit toch nodig is reinig de
werkbenodigdheden dan voor gebruik.
Reinig en desinfecteer regelmatig materialen en apparatuur, met name
oppervlakken, materialen en apparatuur die direct met voedingsmiddelen in
contact komen en niet in de vaatwasser kunnen en handcontactpunten.
Reinig de tafels na ieder gebruik/bezoek.
Informeer de opdrachtgever/coronaverantwoordelijke als je je niet aan de
gemaakte afspraken kunt houden of als collega’s of bezoekers zich hier niet aan
kunnen houden.

Bezoekers:
• Houd je aan de basisregels zoals in dit protocol beschreven.
• Was je handen voor binnenkomst en na het verlaten van de eetgelegenheid.
• Raak alleen het product aan dat je nodig hebt.
• Loop zo min mogelijk rond, kom binnen via de ingang, langs de bar en het
buffet, naar een tafeltje. De bediening verzorgt drankjes aan de tafel. Bij gebruik
van sanitair buiten de eetgelegenheid weer dezelfde route volgen via de ingang.
Er is een aparte uitgang, zodat elkaar passeren niet nodig is.
Blijf vriendelijk, zorg voor elkaar en geef elkaar de ruimte.
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