1,5 METER PROTOCOL BIJEENKOMSTEN
De verspreiding van het Coronavirus heeft grote impact op ons allemaal. Van der Valk Hotel Zwolle is
zich hier meer dan van bewust en hanteert aangescherpte maatregelen. Wij volgen de richtlijnen van
de Rijksoverheid, het RIVM en de protocollen van Koninklijke Horeca Nederland.
Wij zullen ons maximaal inzetten om uw meeting zo verantwoord mogelijk te laten verlopen en
verwachten van u en uw gasten natuurlijk dezelfde inzet en enige flexibiliteit terug.
Wij nemen vooralsnog de volgende maatregelen om zo verantwoord mogelijk u als gast onze
vergaderfaciliteiten te laten ervaren:

Algemene voorschriften
Heeft u verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging hoger dan 38 graden Celsius? Dan vragen
wij u thuis te blijven en niet naar het hotel te komen. Alle ruimtes zijn op 1,5
meter ingericht en wij vragen u de aangegeven looproutes op te volgen. Geef
elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand tot uw en onze collega’s en overige
gasten. Al onze collega’s zijn over de verscherpte maatregelen goed
geïnstrueerd.
Hygiëne maatregelen
Op verschillende plekken in ons hotel staan desinfectiepunten.
Elke ruimte wordt professioneel schoongemaakt, tevens is er extra aandacht
voor alle handcontactpunten. Was geregeld uw handen. Voor en na iedere
bijeenkomst zal de vergaderruimte schoongemaakt worden volgens het Covid19 schoonmaak protocol.
Ontvangst
Wij ontvangen u met een glimlach. Daarnaast stellen wij u enkele vragen voor
een gezondheidscheck. Bijeenkomsten vinden verspreid plaats op de eerste
en tweede etage in ons hotel. De Business Lounge dient als doorloopruimte,
hier is een looproute aangebracht en wij willen u vragen om deze te volgen.
Het programma en eventuele pauzemomenten worden ter plaatse met de
aanwezige contactpersoon besproken, dit om ervoor te zorgen deze
momenten veilig verlopen.
Verblijf
Om uw verblijf en het verblijf van onze overige gasten veilig te laten verlopen
vragen wij u zoveel mogelijk van de zaal gebruik te maken. Was tijdens uw
verblijf regelmatig uw handen en nies/hoest in uw elleboog. Persoonlijke
bezittingen graag meenemen in de zaal. De zalen beschikken over voldoende
luchtventilatie, waar mogelijk kunnen ramen en deuren geopend worden.
Pauzes
De tijden van de pauzes zullen wij afstemmen met de contactpersoon ter
plaatse. Ontbijt/zoete lekkernij/lunches/snacks/diner verzorgen wij in de
vergaderruimte. Wij vragen u om hiervoor de ruimte te geven aan onze
medewerkers. Ontbijt/zoete lekkernij/lunches zullen wij mono verpakken.
Snacks en diner serveren wij uit in de vergaderruimte. U kunt tijdens de pauze
gebruik maken van ons terras op de eerste etage.
Aan onze gastvrijheid veranderen wij niets, de manier waarop wij op uw gezondheid letten wel.
Wij kijken uit naar uw komst.
Team Van der Valk Hotel Zwolle.

