
 

 

 

 

Nationaal coronaprotocol 

• Mensen die symptomen hebben die verband kunnen houden met COVID-19, zelfs wanneer 

deze mild zijn, hebben geen toegang tot het pand en de vergaderzaal. Dit geldt ook voor 

mensen die in de tien dagen voor het beoogde gebruik van de vergaderzaal contact zijn 

geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus, of langdurig contact hebben of 

hebben gehad met mensen die symptomen hebben die in verband kunnen worden gebracht 

met COVID-19. 

• Voorafgaand aan de huurperiode van de vergaderzaal ontvangt het GNMI van de huurder 

een lijst met naam, emailadres en telefoonnummer van de personen die gebruik gaan 

maken van de vergaderzaal, voorzien van toestemming om deze informatie te delen met de 

daartoe bevoegde autoriteiten in geval van een corona-uitbraak. Het registratieformulier dat 

hiervoor kan worden gebruikt is te vinden op de volgende pagina. 

 

Coronaregels in het gebouw 

• In overeenstemming met de landelijke coronamaatregelen en om daarbij een veilige afstand 

te kunnen garanderen van minstens anderhalve meter kunnen per keer maximaal zes 

mensen gebruik maken van de vergaderzaal. 

• Het is mogelijk om de ruimte te ventileren door de ramen van de vergaderzaal te openen. 

• In de vergaderzaal zijn in de koffiehoek handzeep, desinfectiemiddel voor de handen, 

desinfecterende doekjes en latex wegwerphandschoenen te vinden. 

• De vergaderzaal is te bereiken via het inpandige trappenhuis. We moeten daarbij vermelden 

dat dit de enige manier is om de vergaderruimte te bereiken en te verlaten. Het is derhalve 

niet mogelijk om een routering met eenrichting aan te bieden. 

• De vergaderzaal bevindt zich in een klein bedrijfsverzamelgebouw. Dat betekent dat er ook 

andere mensen in het pand aanwezig kunnen zijn. 

• Er zijn drie toiletunits in het gebouw. Deze worden gedeelde met de andere gebruikers van 

het pand. 

 

  



 

 

 

Registratieformulier coronamaatregelen 

Adres Datum Tijdstip (van – tot) 

Plein 18a, 2511 CS Den Haag   

Naam Emailadres Telefoonnummer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Ik verklaar dat de gegevens hierboven naar waarheid ingevuld en correct zijn en ik geef GNMI 

toestemming om deze informatie te delen met de daartoe bevoegde autoriteiten wanneer zij 

daar om vragen in het geval van een corona-uitbraak. 

 

 

Naam  

  

Handtekening  

 


