
  

 

 

 

 

 

Preventieprotocol Covid-19 
bijeenkomsten Buro Overbeek 

 
 
In deze bijzondere tijd neemt ook Buro Overbeek haar maatregelen ten aanzien van bijeenkomsten. 

Samen met onze relaties trachten wij een zo gezond en veilig mogelijke leer- en werkomgeving te 

creëren. De regels, richtlijnen en verantwoordelijkheden zijn in dit protocol opgenomen, zodat een ieder 

weet dat veiligheid en hygiëne bij Buro Overbeek te allen tijde centraal staan. Het spreekt voor zich, 

dat de maatregelen die zijn opgelegd door het Kabinet en de RIVM door alle betrokkenen altijd moeten 

worden opgevolgd. De medewerkers van Buro Overbeek doen er alles aan om verspreiding van het virus 

te voorkomen. Niet alleen door ons zelf te houden aan dit protocol, maar we zien er ook op toe dat de 

voorzieningen en handelswijze van betrokken organisaties/locaties voldoen. 

 
Algemene regels die voor iedereen gelden 

• we houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 

• we schudden geen handen 

• we wassen of desinfecteren regelmatig en goed onze handen 

• hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog 

• we gebruiken papieren zakdoekjes en gooien deze na gebruik weg 

• we blijven thuis als we (lichte) ziekteverschijnselen hebben als neusverkoudheid, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (> 38 graden C) 

• bij benauwdheid en/of koorts blijven alle huisgenoten thuis 

• we spreken elkaar erop aan wanneer iemand de regels niet naleeft 

 
Richtlijnen voor trainers/voorzitters 
 

• bij de zaalopstelling wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand 

• de trainer/voorzitter reinigt de handen voordat cursus-/vergadermateriaal wordt uitgedeeld 

• de trainer/voorzitter checkt bij de start van de bijeenkomst of alle voorwaarden uit dit 
protocol zijn nageleefd 

• de trainer/voorzitter wijst de deelnemers op de algemene regels en verantwoordelijkheden 

• de trainer/voorzitter ziet erop toe dat alle betrokkenen de regels voor, tijdens en na de 
bijeenkomst opvolgen 

• een eventuele presentielijst gaat niet rond, maar wordt ingevuld door de trainer/voorzitter 

 
  



  

 

 

 

 

 

 
 
Richtlijnen voor alle betrokken organisaties/locaties 

• volg te allen tijde de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM  

• overhandig dit protocol aan mensen die betrokken zijn bij bijeenkomsten van Buro Overbeek 

• houd bij de zaalopstelling rekening met een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter 

• plaats desinfectiemiddel voor de handen bij de (zaal)ingang 

• de vergader-/trainingsruimte biedt voldoende ventilatiemogelijkheden 

• stel een oppervlakte spray en keukenrol beschikbaar voor het (nogmaals) desinfecteren van 
tafels e.d. 

• tref minimaal de voorgeschreven hygiënemaatregelen voor algemene ruimtes, vergaderzalen 
en sanitaire ruimtes e.d. conform de RIVM-richtlijnen 

• koffie, thee, lunches e.d. worden (minimaal) conform de RIVM-richtlijnen aangeboden 

 
Richtlijnen voor deelnemers van bijeenkomsten 

• desinfecteer je handen bij binnenkomst of was deze goed met water en zeep 

• houd je continu aan de algemene regels  

• spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels 

 
Verantwoordelijkheden 

• alle betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen 

• Buro Overbeek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (gevolgen van)  
nalatigheid van derden 

 

Dit protocol is ook te lezen op de website van Buro Overbeek (Pagina “Zo doen we dat”). 

Voor informatie en vragen over dit protocol of anderszins kunt u tijdens kantoortijden contact 
opnemen met Buro Overbeek via mailadres info@burooverbeek.nl of tel.nr. (06) 30 64 25 68. 
 

 
Blijf a.u.b. waakzaam en houd je aan dit protocol! 
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