
	 	Er wordt momenteel geen ontbijt of lunch  
aangeboden. Neem je eigen versnapering/
lunch én een navulbare fles mee. 

een

Om de workshops en opleidingen in ons Experience Center in veilige omstandigheden 
te laten plaatsvinden voor iedereen, brengen we graag nog even onderstaande  
maatregelen in herinnering.

VOOR VERTREK
	 	Je voelt je ziek? Blijf thuis en 

geef VanRoey.be een seintje. 

	 	Was je handen thuis vóór vertrek.

	 	Kom je per fiets, per step of te voet? 
Hou voldoende afstand. 

	 	Vermijd carpoolen.  
Met de wagen kom je best alleen. 

	 	Gebruik je het openbaar vervoer? 
Volg dan de instructies van de  
vervoersmaatschappij.

	 	Zorg best zelf voor een mondmasker.

	 	Neem eigen laptop en notitiemateriaal mee. 

BIJ AANKOMST
	 Ontsmet je handen bij de inkom 

aan het onthaal.

	 	Vermijd om gelijktijdig binnen te komen.

	 	Respecteer de spreidingsmaatregelen bij 
in-, uit- en doorgangen aan de hand van  
de markeringen, linten of fysieke barrières.

	 	Let op voor éénrichtingsverkeer op 
trappen en smalle doorgangen en 
respecteer de voorrangsregels.

	 	Vermijd fysiek contact bij begroetingen.

CORONA 
RICHTLIJNEN
VOOR DEELNAME AAN ONZE  
OPLEIDINGEN & WORKSHOPS



HOU  1,5M 
AFSTAND

TOEGANG 
VERBODEN

EENRICHTINGSVERKEER! 

SOCIAL DISTANCING
Hou afstand, d.w.z. vermijd contact met andere 
personen binnen 1,5 meter. Volg hiervoor de  
signalisatie op affiches en vloerstickers. 

Daarnaast verzoeken we je ook om ten alle tijden 
je mondmasker - conform de geldende veiligheids- 
maatregelen - te dragen. Indien je er zelf geen 
hebt, worden er voorzien.

WACHT 
HIER

OPGELET! 
EENRICHTINGS- 

VERKEERHYGIËNEMAATREGELEN
	 	Was of ontsmet regelmatig je handen.

	 	Papieren zakdoekjes, ontsmettingsmiddelen  
en handgel zijn beschikbaar. 

	 	Zet een mondmasker op tijdens de 
opleiding of workshop.

	 	Hou gedurende de hele opleiding of 
workshop dezelfde plaats/stoel.

	 	Ontsmet indien nodig een reeds 
gebruikte oppervlakte. 

	 	Vermijd contact met voorwerpen die  
anderen aanraakten; gebruik steeds 
een zelf meegebrachte balpen.  

SANITAIR
	 Was je handen vóór en na toiletgebruik met 

de daar toe voorziene zeep. 

	 Gebruik een doekje om de waterkraan dicht 
te draaien of sluit de kraan met je elleboog. 

	 Gebruik papieren doekjes of de handdroger 
om je handen te drogen.

	 Respecteer ook bij gebruik van de toiletten 
maximaal social distancing.

CATERING
	 	Nuttig je lunch buiten of op de aan jou 

toegewezen plek.

	 	Wij bieden koffie, thee en water aan. 
Voor het bedienen van koffiemachine  
of watertap gebruik je wattenstaafjes  
of handschoenen en gooit deze nadien 
direct weg.

TERUG NAAR HUIS
	 	Was je handen vóór vertrek. 

	 	Spreid samen met de andere bezoekers 
je vertrektijd maximaal, maar blijf niet  
onnodig lang (geen bartime).

	 	Was je handen bij thuiskomst.
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GEZONDHEIDSCHECK: 
SAMEN STERKER TEGEN COVID-19 
Breng je binnenkort een bezoek aan ons Experience Center naar aanleiding van een workshop,  
opleiding of event? Fijn om te horen dat je komt! Omdat we alles feilloos én Coronaproof willen  
laten verlopen, dit voor je eigen belang en die van anderen (*), willen we je vragen om hieronder 
onze gezondheidscheck te doorlopen. 

(*) VanRoey.be kan niet garanderen dat je niet aan het Corona virus wordt blootgesteld tijdens een sessie. Elke interactie 
met anderen brengt immers een verhoogd risico op besmetting met COVID-19 met zich mee. Natuurlijk zien wij er wel 
op toe dat alles zo Coronaproof mogelijk verloopt, maar we vragen ook aan de deelnemers – jou dus - om zich aan het 
veiligheidsbeleid, de lokale wetgeving en beperkingen te houden die zijn opgelegd door onze overheidsinstanties. Weet 
dat we je vriendelijke zullen verzoeken om naar huis te gaan als je twee of meerdere COVID-19 symptomen vertoont.  

DOOR JE IN TE SCHRIJVEN ÉN AANWEZIG TE ZIJN  
OP ONZE SESSIE, VERKLAAR JE DAT JE DE VOORBIJE 
14 DAGEN: 

GEEN SYMPTOMEN
VAN COVID-19  
BIJ JEZELF HERKENDE 
ZOALS: 
	 Hoestklachten 

	 Benauwdheidsklachten, pijn op de borst 

	 Geur- en smaakverlies 

	 Koorts (> 38°C) 

	 Neusverkoudheid

ÉN 
AAN VOLGENDE 
VOORWAARDEN
VOLDOET:
	 	Niet in een risico gebied verbleven hebt

	 Je huisgenoot/huisgenoten/gezinslid/ 
gezinsleden geen koorts of benauwdheids-
klachten heeft/hebben 

	 Niet positief bent getest op COVID-19 

	 Niet in contact ben geweest met iemand 
die positief is getest op COVID-19 
of hiervan symptomen vertoont 
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