Maatregelen 1,5 meter samenleving

Welkom op Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudschoten ligt op een uitgestrekt landgoed van 45 ha en heeft 3 vleugels, verdeeld in 30 zalen. Door
de ruime opzet van ons pand is onze locatie zeer geschikt om groepen te ontvangen en tevens te voldoen
aan de richtlijnen van het RIVM. In dit document stellen wij u op de hoogte van de interne maatregelen
die wij getroffen hebben aangaande het beperken van het Coronavirus.
Logistiek & indeling
• Wij hebben normaal gesproken ruim 300 parkeerplaatsen verdeeld over 3 parkeerterreinen. Met deze
capaciteit is er genoeg ruimte om aan de richtlijn van 1,5 meter te kunnen voldoen.
• Alle openbare ruimtes zijn ingericht op de 1,5 meter samenleving en gasten worden verzocht overal
rechts aan te houden.
• Alle bijeenkomsten worden evenredig verdeeld over onze drie vleugels om zo te voldoen aan de 1,5
meter samenleving.
• De capaciteit van de zalen is naar beneden bijgesteld om te voldoen aan deze tijdelijke regelgeving.
Tevens werken wij met het LIFO (last in, first out) principe voor het betreden van de zalen.
Service
• Iedere gast wordt individueel opgevangen door onze medewerkers en krijgt uitleg over de genomen
maatregelen welke van toepassing zijn voor de betreffende gast.
• Bij binnenkomst wordt er een check gedaan op uw gezondheid d.m.v. een korte vragenlijst.
• Tussen de incheckbalie en de gast is 1,5 meter afstand.
• Alle medewerkers wassen de handen minimaal elk half uur.
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Pauzemomenten
• Pauzemomenten, inclusief lunch- en dinertijden worden per bijeenkomst met de trainer/organisator
afgestemd om een goede en veilige doorloop te garanderen.
• Onze loungebar en de terassen zijn vrij te betreden met inachtneming van de gepaste afstand.
Hygiëne
• Onze hotelkamers worden goed geventileerd met extra aandacht voor schoonmaak. Tevens proberen
we met de kamerindeling rekening te houden met spreiding van gasten door het hotel.
• Ons schoonmaakteam werkt met een aangepast schoonmaakprotocol en maakt met grote regelmaat
alle trapleuningen, deurklinken, drukknoppen, liftknoppen, tafels, balies en dergelijke schoon.
• Alle medewerkers zijn geïnformeerd over verschijnselen van het Coronavirus en er is een
aangepaste ziekmeldingsprocedure van kracht.
• Alle ruimtes worden continue goed geventileerd.
• Overal in het pand staat desinfectiemiddel (entree, toiletten, alle zalen, openbare ruimtes), op de
toiletten vindt u een wasinstructie.
• Toiletbezoek wordt daar waar nodig gereguleerd.
• Leidinggevenden hebben een aanvullende instructie ontvangen in het kader van ziekmeldingen.
• Medewerkers zijn geïnstrueerd op persoonlijke voorzorgsmaatregelen, waaronder het regelmatig
handen wassen met desinfecterende zeep, toe te zien op extra schoonmaak en een gezonde
levensstijl.
						
Wij wensen u een prettige bijeenkomst.
			
Mocht u vragen en/opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.

evenementen | congressen | vergaderen | overnachten

