Wat PAND99 doet om de werkplekken corona-proof te houden:
 We plaatsten desinfecterende handgel aan de ingang en op verschillende plekken in het
gebouw, zodat je steeds je handen kan ontsmetten.
 We zwieren deuren en ramen open voor een optimale verluchting.
 We geven onze lokalen een extra poetsbeurt doorheen de dag. Sanitair, deurklinken,
trapleuningen, lichtschakelaars, kranen en koffieapparaten worden extra schoongemaakt.
 We passen de signalisatie en circulatie in het gebouw aan: max. aantal personen per ruimte,
voorrang bij verlaten van de ruimtes en gebruik van de trap.
 Onze vergader- en kantoorruimtes zijn opnieuw ingericht op basis van de anderhalve meter
norm.

Wat we van u verwachten:
 Blijf zeker thuis wanneer je ziek bent (ook wanneer iemand in je directe omgeving ziek is). De
gepland boeking kan zonder problemen kosteloos geannuleerd worden in dit geval. Verwittig
ons telefonisch (052 22 29 98) of per mail (info@pand99.be).
 Draag een mondmasker tijdens de verplaatsingen in het gebouw.
 Ontsmet je handen wanneer je PAND99 binnenkomt.
 Hou 1,5 meter afstand van de aanwezige personen.
 Was steeds je handen na het toiletbezoek.
 Respecteer de voorrangsregels: personen die het gebouw/de ruimte verlaten of de trap
afdalen hebben voorrang.
 Respecteer de maximumcapaciteit van elke ruimte. Deze wordt per ruimte goed aangeduid.
 Test je kort na een bezoek aan PAND99 positief op een COVID-19-test? Laat het ons weten
via info@pand99.be.

Wil je een ruimte gebruiken/huren?
De boeking gaat nog steeds door via ons online boekingssysteem. Indien je twijfelt: neem contact
met ons op 052 22 29 98 of via info@pand99.be. We bekijken samen of jouw activiteit corona-proof
bij ons kan plaatsvinden.

Gaat jouw activiteit bij ons door? Help ons dan het gebouw corona-proof te
houden.
Concreet zorg je er voor dat:
 jouw genodigden de hierboven vermelde regels respecteren.
 je een lijst bijhoudt met contactgegevens van je genodigde(n).
 het circulatieplan gerespecteerd wordt: max 1 groep tegelijk op 1 plek; voorrang bij verlaten
ruimtes en afdalen trap.
 de maximumcapaciteit van de ruimte niet overschreden wordt.
 de gebruikte ruimte tijdens en na de activiteit verlucht wordt.
 de gebruikte ruimte na de activiteit opgeruimd wordt.
 de contactoppervlakten (bv. tafels, deur- en raamklinken, lichtschakelaars) ontsmet worden
(het hiervoor benodigde materiaal is aanwezig).

Geniet van jouw boeking in Pand99 en laat alle stress even los.
Wij zorgen ervoor dat alles vlot en veilig verloopt.
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