
 

 

CORONAPROTOCOL RINO ZUID 

Welkom bij RINO Zuid! Fijn dat we jou (weer) mogen verwelkomen in ons pand. Laten we er 

samen voor zorgen dat dit op een veilige en hygiënische manier gebeurt. We gaan dit vooral 

bewerkstelligen door per groep slechts bepaalde gedeeltes van het pand te gebruiken. 

Hieronder lees je hoe we dit willen doen.  

Voor vertrek 

 Heb je zelf of iemand uit je gezin gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. In overleg gaan we 

kijken naar oplossingen. Geef je afwezigheid per e-mail door aan de desbetreffende afdeling:  

kp@rinozuid.nl  og@rinozuid.nl 

gz@rinozuid.nl  pt@rinozuid.nl 

poh-ggz@rinozuid.nl  nascholing@rinozuid.nl 

    

 Door de extra ventilatie kan het fris zijn in ons pand, neem iets extra’s mee om aan te trekken. 

 Check voor vertrek de starttijd van je lesdag, dit kan 09.20, 09.30 of 09.40 uur zijn. Kom 

a.u.b. niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van je les naar ons pand. 

 Houd je te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij binnenkomst 

 In de ontvangsthal staat een infectiezuil om je handen schoon te maken, maak hier gebruik 

van. 

 Op de tv-schermen bij de receptie staat aangegeven in welk lokaal je les hebt. We 

verzoeken je om direct naar deze ruimte te gaan. 

 Voor vragen kun je terecht bij de receptie. 

 Na binnenkomst kun je koffie/thee pakken op het koffiepunt behorende bij je lokaal (zie 

hieronder bij leslokalen & faciliteiten).  

 

Openbare ruimtes 

 In ons pand hebben we met pijlen en bordjes een routing aangegeven.  

 Door het pand te compartimenteren proberen we zo min mogelijk beweging van mensen in 

het pand te bewerkstelligen. 

 In het hele pand geldt ‘rechts aanhouden’. 

 In alle openbare ruimtes zijn desinfectiemiddelen aanwezig waarvan je uiteraard gebruik mag 

maken. 
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 Alle ruimtes zijn zo ingericht dat we 1,5 meter afstand kunnen garanderen, we verzoeken je 

daarom niet met het meubilair te schuiven. 

 

Leslokalen & faciliteiten 

 De lokalen worden in de ochtend open gezet. We verzoeken je direct het lokaal in te gaan. 

 De lokalen zijn zo ingericht dat er tussen alle zitplekken 1,5 meter ruimte is, we verzoeken je 

daarom niet met het meubilair te schuiven. 

 Voordat de les begint wordt aangegeven van welke ruimtes gebruik gemaakt kan worden voor 

subgroepen. 

 Per lokaal kun je gebruikmaken van de volgende faciliteiten (dit geven we duidelijk aan in het 

pand middels een plattegrond): 

Lokaal Toiletgroep Koffie & thee Lunch 

5 & 6  Trapopgang Markieza Vide (rechts) Vide (rechts) 

7 & 8 1e verdieping bij Pantry Vide (links) Vide (links) 

Atrium Begane grond bij Pantry Restaurant  Restaurant (binnentuin) 

1 & 2 Trapopgang Markieza Restaurant  Restaurant (trapopgang) 

O & O Begane grond bij Pantry Pantry Restaurant (binnentuin) 

 

Toiletten 

 Voordat de les begint geven we aan welke toiletten beschikbaar zijn. 

 De toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt. 

 

Lunch 

 De lunch bestaat op dit moment uit een lunchpakket per persoon. Een medewerker van RINO 

Zuid reikt deze uit op de hierboven beschreven plek. 

 Voordat de les begint geven we aan waar je gebruik kunt maken van de lunch. 

 

Aanvullende maatregelen  

 Door extra communicatie in het pand zorgen we voor extra alertheid en bewustwording 

van zowel onze gasten als medewerkers. 

 Alle ruimtes zijn voorzien van desinfectiesprays, papieren doekjes, schoonmaakdoekjes 

en handgel. 

 Bij de schoonmaak wordt extra aandacht besteed aan contactpunten (zoals deurklinken, 

trapleuningen, kranen, lichtknopjes).  

 Waar mogelijk blijven de deuren open. 

 

 

 

      

Vragen of opmerkingen? 

Heb je vragen of opmerkingen over het coronaprotocol, stel ze gerust aan de medewerkers van de receptie 

op je lesdag. Of stuur een e-mail naar opleiding@rinozuid.nl. 

 


