
Houd 1,5 meter 
afstand

Blijf thuis bij 
klachten

Schud geen 
handen

Hoest en nies 
in je elleboog

Was je handen 
vaak + goed

Coronaprotocol RINO Groep

De RINO Groep doet er alles aan om jou te ontvangen in een veilige en hygiënische 
omgeving. Lees hier hoe we samen kunnen zorgen voor een veilige leeromgeving.

Voor je vertrekt:
• Heb jij of iemand uit je gezin gezondheidsklachten? Blijf dan thuis!
• We ventileren extra, dus neem eventueel iets extra’s mee om aan te trekken.

Ontvangst
• Bij de ingang vind je een desinfectiezuil om je handen schoon te maken.
• Op diverse plaatsen in het pand, waaronder de tv-schermen, staan onze afspraken en 

maatregelen. Op de tv-schermen zie je in welke zaal je wordt verwacht.
• Op de begane grond is een ontvangstmedewerker aanwezig. Zij kan je meer vertellen over 

de gang van zaken en is beschikbaar voor eventuele vragen.

Mondkapjes
• Als je de 1,5 meter in ons pand niet kunt naleven, raden we je aan om een mondkapje op 

te zetten. Om jullie goed te faciliteren, liggen deze op diverse plekken in ons pand.

Routing
• Door het hele pand is middels pijlen en bordjes een routing aangegeven. Waar mogelijk is 

dit eenrichtingsverkeer. Overal geldt het principe van ‘rechts aanhouden’.
• Het rechtertrappenhuis (waar de lift zit) is bedoeld om naar boven te gaan, via het 

linkertrappenhuis kun je naar beneden.
• In de lift geldt een maximum van 1 persoon.

Koffie/thee
• Bij binnenkomst kun je koffie/thee pakken bij de pantry. We willen je vragen na gebruik 

het apparaat te desinfecteren met de aanwezige spullen. 
• De facilitair medewerker stemt aan het begin van de lesdag de pauzetijden af. 

Pantry en huiskamers
• In de pantry kan koffie/thee worden gehaald. Het is niet de bedoeling om plaats te nemen 

in de huiskamers en het huiscafé.
• Op de vloer is met lijnen aangegeven wat 1,5 meter afstand is. Alle pantry’s worden 

meerdere malen per dag gedesinfecteerd. Ook zijn er desinfectiematerialen aanwezig, 
zodat je dit als je dit wenst, zelf kunt doen.

Toiletten
• Per toiletgroep kan 1 persoon naar binnen. Dit betekent dat er 4 toiletten per etage 

beschikbaar zijn. Wij verzoeken je met het ‘vrij/bezet’ bordje aan te geven of een 
toiletgroep in gebruik is.

We volgen de richtlijnen van de overheid:

Mondkapje bij 
< 1,5 meter



Wat doen wij?

• 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. 

• De toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt.
• Alle contactpunten (zoals deurklinken, trapleuningen, kranen, lichtknopjes) worden 

minimaal 4 keer per dag gereinigd.
• De facilitair medewerkers besteden extra aandacht aan gedeelde ruimtes als pantry’s 

en huiskamers.
• Na een les worden in de zaal alle tafels, armleuningen en apparatuur gereinigd.
• De medewerkers van het restaurant zullen handschoenen dragen.

Ventilatie/luchtbehandeling:
Op dit moment is het algemene advies om geen gebruik te maken van recirculatie en om 
regelmatig te ventileren. Gebaseerd op de REHVA hebben we op in ons pand de volgende 
maatregelen genomen: 
• Het warmtewiel is uitgeschakeld waardoor er geen recirculatie meer plaatsvindt.
• De bedrijfstijden van de ventilatie zijn verlengd.
• Er wordt geventileerd met 100% buitenlucht.
• Daarnaast zullen wij regelmatig de ramen openen om extra te ventileren.

Blijf thuis als je 
je ziek voelt

Zalen
• De zalen worden in de ochtend opengezet. We verzoeken je direct de zaal in te gaan.
• De tafels staan in een examenopstelling, om een zo hoog mogelijk capaciteit te 

behalen. Tussen alle zitplekken is 1,5 meter ruimte. Het is niet toegestaan om het 
meubilair te verplaatsen.

• De mogelijkheden om in subgroepen te werken is helaas zeer beperkt. Met de facilitair 
medewerker die op de verdieping aanwezig is, kan worden overlegd of er ruimte is om 
uiteen te gaan. Het is niet toegestaan om in de huiskamers en het huiscafé met 
groepjes plaats te nemen.

Maaltijd
• Aan de cursusgroepen die lunch/diner bij de cursus inbegrepen hebben, biedt onze 

cateraar VITAM dagelijks lunch/dinerpakketjes die in de zaal geserveerd worden. Deze 
worden op het met de docent afgesproken tijdstip voor het lokaal neergezet. 

• Aan het begin van de cursusdag kunnen wensen voor het eten worden doorgegeven 
middels een formulier. Hierbij houden we rekening met vegetariërs. Zijn er allergenen 
waar we rekening mee moeten houden? Laat dit dan enkele dagen van tevoren weten 
via zalencentrum@rinogroep.nl

• Voor de groepen die geen maaltijd bij de opleiding inbegrepen hebben, geldt dat het in 
deze periode helaas niet mogelijk is om de magnetron te gebruiken of eten te laten 
bezorgen. Eigen meegebracht eten mag genuttigd worden in het lokaal, in de overige 
ruimtes is dit niet toegestaan.

Verder
• Probeer niet of zo weinig mogelijk aan je gezicht te zitten. 
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg.
• Probeer niet onnodig interieur of contactpunten aan te raken.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij doen er alles aan om onze opleidingen en cursussen zo veilig mogelijk te kunnen laten 
plaatsvinden. Wij vragen je echter om zelf ook de verantwoordelijkheid te dragen voor een 
hygiënische omgeving. Wij gaan er daarom van uit dat je je aan de richtlijnen van het 
RIVM en ons houdt.

Vragen of aandachtspunten?
Spreek bij twijfel of vragen gerust onze ontvangst- of facilitair medewerkers aan.
Of neem vooraf contact met ons op via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl


