
Houd 1.5 meter afstand
Was regelmatig je handen
Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg
Schud geen handen, geef geen kussen en
vermijd fysiek contact
Blijf thuis, ook bij milde klachten*
Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts *

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor
alle leveranciers, deelnemers, bezoekers en
organisator van Beurs Eigen Huis

*Houd hier rekening mee en zorg voor een back-up
mocht dit zich tijdens Beurs Eigen Huis voordoen.

Het online kopen van een ticket met de daarbij
behorende registratie is verplicht voor bezoekers
2 dagen voor de komst naar Beurs Eigen Huis
ontvangt de bezoeker een online
gezondheidscheck
Bij de entree scannen we de bezoekerstickets en
wordt de gezondheidscheck gecontroleerd
Bij de entree staat een desinfectiezuil
In de Jaarbeurs zijn de richtlijnen duidelijk zichtbaar
aan de hand van signing

REGISTRATIE & ENTREE

In samenwerking met Jaarbeurs stellen we een
op- en afbouwprotocol op met richtlijnen waar
iedere exposant zich aan dient te houden. Op
deze manier waarborgen we een veilige op- en
afbouw
Voordat je de Jaarbeurs in kan om op te bouwen,
vragen we je om ter plekke een QR-code te
scannen om jezelf te registreren én de
gezondheidscheck uit te voeren
Geef elkaar de ruimte en wees begripvol

OPBOUW Alle paden zijn 5 meter breed, hier vindt
tweerichtingsverkeer plaats 
We plaatsen vloerstickers voor het behouden van
de 1,5 meter afstand       
Bij de entree staat een desinfectiezuil
Er worden extra hygiëne maatregelen voor toiletten
en contactoppervlakken genomen       
Bij toiletruimtes wordt het aantal gebruikers
beperkt en een duidelijke route aangebracht zodat
1,5 meter afstand kan worden gehouden.
Bij de koffiecorners worden alle items voorverpakt
verkocht. Je kunt alleen met pin betalen en er mag
alleen zittend koffie gedronken worden       
Het klimaatsysteem van Jaarbeurs staat garant voor
goede ventilatie
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September 2020. Wijzigingen in het  protocol zijn
voorbehouden. Aan dit protocol  kunnen
geen rechten worden ontleend. 


