CORONA-PROOF TRAINEN BIJ IFBD
ZO HOUDT IFBD HAAR TRAININGEN VEILIG

Uiteraard werken wij nauw samen met onze partners en hotels om onze
programma’s corona-proof en veilig te laten plaatsvinden. Wij volgen hier de
richtlijnen van Federgon en Sciensano strikt op zodat wij u een optimale én
veilige trainingsbeleving kunnen garanderen.
DE 1.5 METER …
-

Alle vergaderzalen zijn aangepast om 1,5 meter afstand te garanderen
tussen de verschillende deelnemers (zowel tussen de zitplaatsen als bij
de doorgangen).
IFBD beperkt het aantal deelnemers per sessie.
Onze hotels beperken het aantal groepen per dag om de nodige afstand
en veiligheid te kunnen garanderen.

MONDKAPJES EN HANDGEL
-

Uiteraard wordt tijdens de training – conform de richtlijnen van Sciensano –
door iedereen een mondkapje gedragen. IFBD voorziet voor elke deelnemer
een chirurgisch mondkapje, individueel verpakt.
Bij binnenkomst van het hotel aan beide ingangen is een ‘touch free’ handgel
station. Iedereen is verplicht bij binnenkomst om de handen te ontsmetten.
Zowel aan de ontvangstbalie als in de zaal zelf, is handgel voorzien.

OPENBARE RUIMTES HOTELS
-

Elke 2 uur en na elke break / lunch: schoonmaken van
openbare ruimtes, koffie machines, deurklinken,
stoelen & tafels.
Maximum 2 personen zijn toegelaten in de toiletten.

UITRUSTING VERGADERZALEN
-

Maximum 1 persoon per tafel, 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
Elke deelnemer heeft een eigen flesje water, wegwerpbeker & voorverpakt
muntje, na de lunch wordt dit vervangen.
Flipchart, scherm & beamer wordt na elke meeting gedesinfecteerd.
Pen & papier wordt niet voorzien in de zaal maar is op aanvraag verkrijgbaar.
Wij raden u aan uw eigen materiaal te voorzien.
Onze hotels beschikken allen over volautomatische luchtregeling met
toevoeging van verse lucht.

RUIMTE
-

Ruimte voor onthaal & pauzes is ruim genoeg
om elke deelnemer 1,5 meter afstand te geven
Koffiemachine wordt enkel bediend door ons
personeel en wordt regelmatig ontsmet.
Het personeel is voorzien met een mondmasker.
Vloerstickers aan 1,5 meter zijn voorzien aan het
wachtpunt voor koffie.
Voorverpakte cake, chocolade wordt met
voldoende afstand uit elkaar gelegd.
Break out ruimte is voorzien met cocktailtafels, indien mogelijk voorzien met
plexiglas

LUNCH
-

Buffetten zijn verboden
Wij voorzien voor elke persoon een lunch box voorzien
met broodjes, fruit & drankje
Deelnemers met allergieën of vegetariërs dienen dit 2
dagen op voorhand door te geven.
Lunch gaat zittend door in het restaurant gedeelte met
1,5 meter afstand tussen tafels & stoelen
Persoonlijk materiaal van de deelnemers (laptops,
notaboekjes) worden niet meegenomen naar de
openbare ruimtes en moeten in de vergaderzaal blijven.

DIT VERWACHTEN WIJ VAN U TIJDENS DE TRAINING …
-

Hou steeds 1.5 meter afstand.
Desinfecteer bij aankomst én verlaten van de zaal steeds je handen.
Draag steeds je mondkapje, bij voorkeur zelfs bij het respecteren van
de 1.5 meter afstand.
Vermijd alle fysiek contact, handenschudden, …
Volg steeds de algemene richtlijnen van het IFBD én van de
desbetreffende trainingslocatie.
Blijft thuis ook bij milde verkoudheidsklachten
Reis zo veel mogelijk alleen

De medewerkers van IFBD en van de trainingslocatie behouden het recht om
deelnemers met verkoudheidsklachten, koorts of zij die de
veiligheidsvoorschriften niet respecteren, de toegang te ontzeggen.

Het IFBD team.

