
 

 

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.  

Wij doen er alles aan om onze opleidingen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, uiteraard volgens 

de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen je om ook zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een 

hygiënische omgeving en de 1,5 meter afstand. Wij gaan er daarom van uit dat je je aan de richtlijnen 

van het RIVM en RINO Zuid houdt. 

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 

    

 Check voor vertrek de starttijd van je lesdag in de eerder ontvangen bevestigingsmail. 

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: 

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

tegen-het-coronavirus. 

 

Ontvangst  

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

gebruik van. 

 Op het lcd-scherm bij de receptie staat aangegeven in welke ruimte je les hebt.   

 Op diverse plaatsen in het pand staan onze afspraken en maatregelen. 

 Je wordt ontvangen door een medewerker. Waar je tevens terecht kunt voor vragen.  

 

Routing 

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

 In het hele pand geldt ‘rechts aanhouden’. 

 In de lift geldt een maximum van 1 persoon. 

 

Openbare ruimtes 

 Alle ruimtes zijn ingericht op 1,5 meter afstand 

 Desinfectiemiddelen zijn aanwezig 

 

Lesruimten & faciliteiten 

 De lesruimten worden in de ochtend open gezet. We verzoeken je direct naar deze ruimte te 

gaan. 

 Alle ruimtes zijn zo ingericht dat er tussen de zitplekken 1,5 meter ruimte is. 

 Per ruimte wordt aangegeven van welke faciliteiten je gebruik kunt maken. 
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 Toiletten 

 Per toiletgroep kan 1 persoon naar binnen. We verzoeken je om middels het vrij/bezet bordje 

aan te geven of een toiletgroep in gebruik is.  

 Volg de richtlijnen aangegeven bij het toilet. 

 

Lunch 

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

Zuid reikt deze uit. 

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

 Wij gebruiken alleen wegwerp materialen.  

 

Wat doet RINO Zuid  

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

van zowel onze gasten als medewerkers. 

 Wij faciliteren door het gehele pand desinfecterende handgels en schoonmaakdoekjes.  

 Extra schoonmaak om toiletten en openbare ruimtes en contactpunten (zoals deurklinken, 

trapleuningen, kranen, lichtknopjes) schoon te houden.  

 Waar mogelijk houden wij deuren en ramen open. 

 De medewerkers van RINO Zuid dragen geen mondkapjes, uiteraard staat het je vrij om dit 

wel te doen. 

 We voldoen aan de REHVA richtlijnen voor wat betreft ventilatie en luchtkwaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Vragen of opmerkingen? 

Heb je vragen of opmerkingen over het coronaprotocol, stel ze gerust aan Ank Verhoeven. Per e-mail: 

ankverhoeven@rinozuid.nl of telefonisch: 085 890 2292. 
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