Covid-19 protocol
Parnassia aan Zee

Voorafgaand aan de vergadering
Mocht u voorafgaand aan de vergadering verkoudheidsklachten en/of koorts
ervaren, blijft u dan thuis

Tijdens de vergadering
Houd altijd 1,5 meter afstand
Was zoveel mogelijk uw handen
Tussen de zitplaatsen in alle vergaderzalen zit 1,5 meter afstand rondom ieder
persoon. U wordt geacht de Corona opstelling op deze manier te laten staan
Het maximaal aantal personen per zaal is berekend op basis van de maatregelen
zodat wij altijd kunnen garanderen dat er de mogelijkheid is om 1,5 meter afstand
te houden
Iedere vergaderzaal heeft zijn eigen desinfectiepaal. Maak hier (zoveel mogelijk)
gebruik van.
Alle vergaderzalen hebben de mogelijkheid om een raam/deur open te zetten
zodat de zaal voldoende geventileerd wordt en beschikt over genoeg frisse lucht
Binnen Parnassia aan Zee gelden looproutes voor onze zakelijke gasten
Sanitair
De zakelijke gasten hebben een eigen toiletgroep op de eerste verdieping.
Twee mannen wc's en twee vrouwen wc's.
Er mogen maximaal 2 personen tegelijk naar het toilet
Als de toiletten bezet zijn, wacht men in de zaal of op gepaste afstand
Food & Beverage
Al het eten en drinken zal apart geserveerd worden. Wij kunnen helaas geen
buffetten serveren. Zo wordt koffie niet in kannen, maar kopje voor kopje
geserveerd en wordt de lunch per persoon geserveerd
De lunch zal, in verband met ons gesloten restaurant, in de zaal plaatsvinden
Elke zaal beschikt over een speciale QR-code waarmee besteld kan worden
in de zaal zodat direct contact met het personeel beperkt blijft

Schoonmaak
Alle gebruikte materialen in de zaal worden voor en na de vergadering
grondig schoongemaakt. Dit geldt ook voor het meubilair

Na de vergadering
Het is helaas niet mogelijk om na de vergadering te borrelen in ons restaurant. U
wordt verzocht de locatie op veilige afstand van elkaar en van het personeel te
verlaten.
Parnassia aan Zee houdt zich ten alle tijden aan de door het RIVM gestelde
maatregelen. Van u als zakelijke gast wordt eveneens verwacht zich te houden aan
bovengestelde maatregelen.
Mocht u naar aanleiding van het protocol nog vragen hebben, neemt u dan contact
met ons op via 023-5732140 of door te mailen aan info@parnassiaaanzee.nl

