
 
 

 

Protocol COVID-19 
 

 

• Upon entering, always disinfect your hands.  
 

• Follow the green arrows (one-way traffic) to enter working areas, lift, 
coffee corner and wardrobe. 
 

• Exit the building by following the red arrows. The side entrance is now 
functioning as emergency exit and exit.  
 

• Floors are accessible by elevator (only one person} and by the stairwell at 
glass window. 
 

• When using the stairwell by several people, please keep four steps 
distance. 
 

• The conference rooms are all set up in 1.5-meter style. It is strictly 
forbidden to move the furniture.  
 

• In the conference rooms disinfectants are available.  
 

• Toilets, door handles, handrails, and elevator are extra cleaned, as well as 
keyboards and phones.  
 

• Close the lid of the toilet bowl during flushing.  
 

• First thing to do when entering your workspace is opening the windows. 
Close them when you leave.  
 

• In case of a fire alarm, the clearance maps are leading (not the arrows). The 
clearance maps are hanging up near the fire extinguishers. 
 

Thank you for following our protocol. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Protocol COVID-19 
 

 

• Bij binnenkomst verplicht handen desinfecteren. 
 

• Volg éénrichtingsverkeer door de groene pijlen te volgen naar werkplek, 
lift, coffee corner en garderobe.  
 

• De uitgang volgen via de rode pijlen. De zij ingang is naast nooduitgang nu 
ook de uitgang. 
 

• De etages zijn zowel via lift (één persoon} als per trap (westzijde bij glazen 
pui) te bereiken.  
 

• Bij gebruik trappenhuis door meerdere personen dienen vier treden 
tussenruimte in acht te worden genomen. 
 

• De zalen zijn allemaal op 1,5 meter ingericht. Het is verboden te schuiven 
met meubilair. 
 

• In de zalen is desinfectiemiddel aanwezig. 
 

• De toiletruimtes, deurklinken, trapleuningen, liftknoppen e.d. worden extra 
schoongemaakt, evenals toetsenborden en telefoons. 
 

• Sluit de deksel van de toiletpot tijdens het doorspoelen. 
 

• Ventileer de werkruimte door de ramen te openen en sluit deze bij vertrek. 
 

• Wanneer het brandalarm (slow-woop) afgaat zijn de looproutes niet meer 
leidend maar dienen de vluchtroutes zoals aangegeven op de verdiepingen 
bij de blusmiddelen te worden opgevolgd. 

 

Dank voor het volgen van ons protocol. 

 


