Coronabeleid AethiQs
De ronde tafels in Roundtober worden bij ons op kantoor in Amsterdam gehouden. Sinds de
uitbraak van het coronavirus (COVID-19), hanteren wij het anderhalve meter beleid. Ons kantoor is
daar ook op ingericht.
De maatregelen die door de overheid zijn voorgeschreven, hebben invloed op ons allemaal.
Hiervoor volgen wij de actuele informatie van het RIVM . Wij willen er echter samen met u
het beste van maken, zodat wij op een veilige afstand elkaar live kunnen zien en spreken. Wij
spreken daarom graag een aantal spelregels met elkaar af. Deze gelden voor u en ook voor alle
medewerkers van AethiQs.
1. Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk
of andere ziekteverschijnselen? Heeft uw huisgenoot een (of meerdere) van deze klachten? Dan
verzoeken wij u om thuis te blijven.
2. U mag 30 minuten voorafgaand aan uw bijeenkomst het pand betreden. Bent u eerder op
locatie, dan kunt u buiten het pand of op een andere plek wachten. Indien u moet wachten
houdt u 1,5 meter afstand met anderen.
3. Meldt u zich bij binnenkomst in het pand bij onze medewerker bij Unit 6.
4. Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar en schudden daarom ook geen handen meer.
5. U wordt verzocht om in de ruimte plaats te nemen volgens het systeem: First in Last out.
6. Bij binnenkomst in ons kantoor verzoeken wij u uw handen te desinfecteren met de
desinfecteergel die klaar staat. Na pauzes verzoeken wij u wederom uw handen te
desinfecteren met de handgel die zich op uw tafel bevindt.
7. Bij AethiQs is het dragen van een mondkapje op vrijwillige basis. Wilt u er een dragen? Dan ligt
deze bij ons voor u klaar.
8. Alle bezoekers krijgen een eigen fles water. Wilt u een nieuwe fles? Vraag het aan een van onze
medewerkers.
9. Houdt uw jas of tas bij uw eigen plek.
10. Bezoekers worden aangesproken bij twijfel over gezondheid.
11. Wij hebben een goed werkend ventilatiesysteem. Deze voert oude lucht af naar buiten.
Wij zullen daarnaast de deuren en ramen open houden, zodat de ruimte extra goed wordt
geventileerd.
12. Na de bijeenkomst houden wij een borrel. De cateraar vraagt de drankjes op bij een ieder en
loopt rond met de hapjes.
13. Na de borrel dient u het pand direct te verlaten.
14. De gehele ruimte wordt na elke bijeenkomst gedesinfecteerd.
Verplichte bezoekersregistratie vanaf 10 augustus.
Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve
van bron- en contactonderzoek door de GGD in geval van een corona besmetting.
Wij nemen hiervoor de volgende maatregelen:
• Bij incheck op locatie treft u een registratieformulier. Dit wordt ingevuld door alle deelnemers.
• Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek.
• Als het formulier met toestemming van de bezoeker wordt ingevuld, wordt deze 14 dagen
bewaard. Hierna worden de formulieren en gegevens vernietigd.

