
 

 
 

 
Protocol en gedragsregels ROVC TechCenter locaties Ede, Helmond en Rotterdam 
 
 
ROVC heeft maatregelen getroffen om een veilige omgeving te creëren in onze TechCenters. Dit 
vraagt van jou als gast ook medewerking aan het protocol en de gedragsregels in deze bijzondere 
tijden van COVID-19. Het ‘Protocol verantwoord naar een (bedrijfs-)opleiding/examen’, afkomstig van 
de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de RIVM richtlijnen zijn hierin leidend.  
 

 
 
Uitgangspunten 

• Houd 1,5m afstand 
• Desinfecteer je handen telkens bij binnenkomst 
• Werk individueel 
• Veiligheid van alle gasten en medewerkers van ROVC staat te allen tijde voorop 
• Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle medewerkers en gasten 
• ROVC communiceert over de afspraken richting haar klanten 

 
Hygiëne en veiligheid  

• Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar 
• Was of desinfecteer de handen vaak en goed  
• Schud geen handen 
• Hoest en nies in de elleboog  
• Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 
• Als één van jouw huisgenoten positief getest is op Corona blijf je ook thuis.  
• Reis alleen als het niet anders kan met het OV en ga niet carpoolen 
• ROVC kan gasten weigeren bij verkoudheid en/of griepklachten 

 
TechCenter algemeen 

• Bij de ingang van het pand staat desinfectiemiddel voor de handen en ROVC ziet erop toe dat 
medewerkers en gasten dit gebruiken 

• Alle niet-brandwerende deuren staan zoveel mogelijk open 
• Was na elk toiletbezoek je handen grondig 
• De toiletruimtes en onze zalen worden vaker schoongemaakt en gedesinfecteerd dan normaal  

 
Voordat de bijeenkomst start 

• Je ontvangt, via een mail van onze afdeling TechCenter, minimaal één werkdag voor aanvang 
van je bijeenkomst de zaalnaam. De zaalnaam delen we vooraf om filevorming bij de receptie 
te voorkomen 

• Iedereen verzoeken we direct door te lopen naar de zaal en niet te wachten in de entree 
 
Tijdens je bijeenkomst 

• In de zalen is desinfecterende oppervlaktespray en een torkrol beschikbaar, je kunt eventueel 
de tafel na binnenkomst nogmaals desinfecteren 

• Koffie, thee en fris worden in de zaal genuttigd. Het restaurant is niet in gebruik als 
pauzeruimte 
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• Alle pauzes (koffie-, rook- en plaspauzes) dienen op de aangegeven tijden gehouden te 
worden. Op deze manier houden we het loopverkeer beperkt. De tijden worden in de zaal 
gecommuniceerd.  
 

Gebruik practica in de hal 
• Bij specifieke practica (NEN3140 en F-gassen) zijn aanvullende maatregelen getroffen, de 

technische dienst informeert je hierover als dat nodig is 
• De technische dienst en of conciërge ziet toe op naleving van de in dit protocol beschreven 

maatregelen 
• Werk zelfstandig, niet meer dan 1 persoon per opstelling 

 
Na afloop van de bijeenkomst 

• Houd bij het verlaten van de verschillende ruimtes 1,5 meter afstand 
 
 
 
 
 
 


