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CORONAPROTOCOL 
 
Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in 
Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan 
zullen we dit protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. Wij hebben het document 
zorgvuldig samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie, desondanks kan het zo zijn 
dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn.  
 
DE NEDERLANDE MAATREGELEN: BASISREGELS VOOR IEDEREEN 

• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan 

• Ontmoet zo min mogelijk mensen 

• Hygiëne: was vaak je handen + hoest en nies in de elleboog 

• Schud geen handen 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen 

• Vermijd drukte en ga weg als het te druk is 

• Reis zoveel mogelijk buiten de spits 

• Klachten? Blijf thuis en laat je testen 

• Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. 

‘NEW RULES’: MAATREGELEN OP LOCATIE 

• Momenteel zijn er maximaal 2 personen op locatie toegestaan, tenzij er een boeking wordt 
gemaakt voor een publieke bijeenkomst. In dat geval is de maximale groepsgrootte 30 
personen (max. capaciteit Music Meeting Lounge 12 personen) waarbij er maximaal voor 
twee personen tegelijk wordt gereserveerd. Er mogen ook bijeenkomsten plaatsvinden die 
onder een andere uitzondering vallen. 

• De opstelling wordt verzorgd op 1,5 meter. Beneden kan de locatie maximaal 12 personen in 
“corona-opstelling” faciliteren. Boven is dit maximaal 6. 

• Iedereen heeft een vaste zitplaats, zonder roulatie.  

• Wij verwachten dat de opdrachtgever een deelnemerslijst heeft, mocht bron- en contact 
onderzoek nodig zijn. Gasten hoeven zich bij binnenkomst daarom niet te registreren. 

• Een gezondheidscheck wordt bij binnenkomst niet uitgevoerd, omdat wij verwachten dat 
iedereen die naar de locatie komt geen klachten heeft, niet in aanraking is geweest met 
iemand die klachten heeft en/of positief getest is, en niet in thuisisolatie hoort te zitten. 

• Bij aankomst op locatie dient iedereen de handen te wassen/desinfecteren. 

• Er staan op verschillende plekken desinfectie flesjes. 

• Catering wordt bezorgd of in take-away vorm aangeleverd. 

• Het personeel draagt handschoenen en een mondkapje. 

• De locatie wordt grondig schoongemaakt wanneer de gasten zijn vertrokken. 
 
VENTILATIE – AURA SMART AIR 
Als eerste vergaderlocatie in Nederland heeft Music Meeting Lounge haar ruimtes voorzien van een 
gepatenteerd luchtzuiveringssysteem. Dit systeem is het enige systeem in zijn soort ter wereld dat 
met succes COVID-19 specifieke klinische onderzoeken heeft ondergaan en de binnenlucht voor 
99,9% zuivert van bacteriën, pollen, schimmels en virussen, waaronder het COVID-19 virus wat onze 
samenleving teistert en samenkomen bemoeilijkt. 
 
Wanneer de gasten zich niet houden aan de regels dan kan de toegang tot Music Meeting Lounge 
worden ontzegd. Schade die Music Meeting Lounge lijdt door het niet naleven van de regels, kan op 
de gast en/of opdrachtgever verhaald worden.  
 
Wij vragen van de gasten om bij het naleven van de regels eigen verantwoordelijkheid te dragen.  

mailto:vergaderen@musicmeetinglounge.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten
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