Geachte klant,
Vanwege het Covid-19 hebben we de nodige maatregelen getroffen.
Veiligheid van u en ons staat hierbij op de voorgrond. De betreffende maatregelen worden
vooraf met u als organisator gecommuniceerd en worden tevens duidelijk in onze locaties
aangegeven.
Om de 1,5m afstand te handhaven werken we met een lagere capaciteit dan u van ons gewend
bent.
We verzoeken u dringend om, gedurende uw verblijf, een mondkapje te dragen.
Grotere evenementen zoals congressen, symposia zijn tot nader order uitgesteld.
We vragen u bij uw evenement zelf zorg te dragen voor een laptop.
Voor het gebruik van de flipover dient u zelf stiften mee te brengen, het is mogelijk stiften bij
ons aan te schaffen, de kosten worden achteraf gefactureerd.
Het schoonmaakprotocol A van OSB wordt door ons opgevolgd.
We vragen u om meteen bij binnenkomst uw handen te wassen dan wel te desinfecteren.
Desinfectiegel is aanwezig. U heeft tijdens het evenement de beschikking over een eigen stoel,
tafel, koffiekopje, theekopje en waterglas. Het ligt in de bedoeling dat u zo min mogelijk rond
gaat lopen en zoveel mogelijk blijft zitten. Er zijn extra schoonmaakrondes ingelast maar het
staat u daarnaast vrij om zo vaak u wilt uw werkblad met, de in de ruimte aanwezige, alcohol
te ontsmetten.
Slechts 1 persoon mag per keer gebruik maken van het toilet.
o Was vaak uw handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

o Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
o Schud geen handen.
o Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Heeft u last van de volgende klachten blijf dan thuis, bij binnenkomst zijn wij verplicht te vragen
of u last heeft van de volgende klachten (in de afgelopen 24 uur), indien u één van de vragen
met ‘ja’ beantwoordt kunnen wij u helaas geen toegang tot onze locatie verlenen. Het betreft
de volgende klachten:
o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
o Hoesten
o Benauwdheid
o Verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet
iedereen thuisblijven.
Belt of mailt u ons gerust voor meer informatie of om te overleggen.
Telefoon 06 382 428 34 of stuurt u een email naar info@normangroningen.nl.
We hopen u spoedig te mogen verwelkomen!
Met gastvrije groet, team Norman Groningen

