
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 kunnen 
zien en spreken. Gezien de huidige maatregelen, organiseren wij De week van de Liefde voor het Vak 
digitaal. Er is dus geen sprake van fysieke bijeenkomsten.
 
In het geval dat de voorgeschreven maatregelen versoepelen zullen wij per keer bekijken wat dit betekent voor 
dit kennisevenement. In het geval dat wij zouden besluiten om het fysiek door te laten gaan, dan is dit per keer in 
groepen van maximaal 10 deelnemers. Onderstaande regels gelden voor alléén als wij weer op kantoor meetings 
mogen organiseren: Voor meetings op kantoor spreken wij graag een aantal spelregels met elkaar af. Deze gelden 
voor u als bezoeker 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 verplichte 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 openhouden, 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. 
 
Wij vertrouwen op uw medewerking voor uw en onze veiligheid. Wij verspreiden graag samen kennis en niet het 
virus. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze uiteraard te allen tijde aan ons stellen via: Hallo@AethiQs.nl. 
Wij staan u graag te woord!

Dank u wel. 

Wij wensen u een inspirerende Week van de Liefde voor het Vak toe!

Alle collega’s van AethiQs.

Coronabeleid AethiQs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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