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PUNT CORONA-PROTOCOL 
 
Mogelijkheden bij PUNT 
Wij werken strikt volgens de RIVM-richtlijnen. Bij PUNT is het vanaf 1 juni 2020 mogelijk elkaar 
(zakelijk) te treffen/spreken. Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst wordt als richtlijn 
gehanteerd: 1 persoon per 5m2. Onze grote zaal, OostPUNT, is 120 m2 en wij kunnen dan ook 
groepen van maximaal 24 personen ontvangen. Dit aantal is altijd afhankelijk van de opstelling.  
 
In NoordPUNT, de zaal die we nu hoofdzakelijk gebruiken als bar-ruimte, kunnen we 4 tot 5 mensen 
op 1,5 meter van elkaar af ontvangen. Het is ook mogelijk onze gasten over de 2 ruimtes te verdelen 
of andere locaties bij ons in de buurt in te zetten als er behoefte is aan meer ruimte. 
 
We hebben verschillende opstellingen beschikbaar (link naar plattegronden) met inachtneming van 
1,5 meter afstand. Wij zijn op dit moment bezig met spatschermen die we tussen onze gasten 
kunnen plaatsen. Als we de schermen binnenkrijgen, kunnen we meer gasten aan in de diverse 
opstellingen. Houd onze website in de gaten of neem direct contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken! 
 
We nemen alleen groepen aan op reservering. 
  
Voordelen van PUNT 
Wij beschikken over een ruime zaal van 120m2 en een bar-ruimte van 60m2, beide met een 7 meter 
hoog plafond. We hanteren een duidelijke eenrichtingsrouting, waardoor gasten elkaar niet kruisen 
bij het halen van (warme) dranken en eten in de bar-ruimte of bij een toiletbezoek. Het is natuurlijk 
ook mogelijk om buiten op ons terras te zitten. We beschikken over een aan- en afvoersysteem van 
verse lucht en we kunnen onze schuifpui openzetten, wat zorgt voor nog meer bewegingsruimte 
voor onze gasten.  
 
PUNT-tip 
Bij PUNT is het mogelijk om via beeldbellen gasten op 1 van onze 2 grote schermen te laten 
deelnemen aan de bijeenkomst. Handig als (een deel van de) gasten of deelnemers niet kunnen 
komen, ziekteverschijnselen hebben of zieken thuis hebben. Een eigen computer en webcam zijn dan 
wel nodig. Op het ene scherm kunnen de gasten online worden ontvangen, terwijl het andere 
scherm op hetzelfde moment gebruikt kan worden voor het tonen van een presentatie o.i.d. 
 
Algemene richtlijnen RIVM  
De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor alle opdrachtgevers, organisatoren, 
accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van (zakelijke) bijeenkomsten en hun medewerkers:  

• Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts, ook als 
je huisgenoten hebt met koorts. 

• Reis zoveel mogelijk alleen (het liefst met de fiets of lopend) en maak alleen gebruik van het 
OV als het niet anders kan. Reis dan zoveel mogelijk buiten de spits. 

• Schud geen handen (wij begroeten onze gasten met een vriendelijk hoofdknikje en met de 
hand op de borst).  

• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. 
• Was & desinfecteer gedurende de dag regelmatig de handen. 
• Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik gelijk weg. 

 
Aanvullende richtlijnen voor organisatoren/boekers van (zakelijke) bijeenkomsten:  

• Het is alleen mogelijk een bijeenkomst te boeken met een reservering en een vooraf 
afgesproken begin- en eindtijd. 
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• Aanwezigen houden zich altijd aan alle huidige, geldende maatregelen, richtlijnen en 
aanwijzingen tijdens hun aanwezigheid bij PUNT. De organisator/boeker is verplicht deze 
informatie ook vooraf goed te communiceren aan alle deelnemers van de reservering. 

• We zijn verplicht vooraf triage te plegen: uiterlijk 1 dag vóór reservering dienen alle 
deelnemers van de reservering via dit formulier aan de organisator en aan ons aan te geven 
dat ze geen koorts of verkoudheid hebben, niet ziek zijn en niemand in het gezin hebben met 
koorts. Mocht een van de deelnemers dit formulier niet hebben ingevuld, dan mogen wij 
deze gast helaas niet ontvangen. Dus geef je gasten duidelijk aan dat het invullen van het 
formulier verplicht is om deel te kunnen nemen!  

• Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst wordt als richtlijn gehanteerd: 1 persoon per 
5m2. Onze grote zaal, OostPUNT, is 120 m2 en wij kunnen dan ook groepen van maximaal 24 
personen ontvangen. Dit aantal is altijd afhankelijk van de opstelling. Voor de mogelijkheden 
en het aantal personen per opstelling, klik hier  

 
Maatregelen van PUNT: 

• Bij binnenkomst communiceren we nogmaals alle instructies met onze gasten: hoe het pand 
en de routing te gebruiken, wat wel mag en wat helaas niet kan. Houd je aan deze 
aanwijzingen, voor jezelf, de andere gasten en voor ons en onze medewerkers. Zodat we 
kunnen blijven ondernemen en gasten kunnen blijven ontvangen. 

• Eenrichtingsverkeer, met de klok mee via een duidelijke routing. 
• Onze locatie is ingericht om de social distancing-norm van 1,5 meter goed te kunnen 

hanteren. 
• De hele dag door desinfecteren wij alle contactpunten. Tafels worden tussendoor 

schoongemaakt en we maken regelmatig de toiletten schoon. Tijdens de schoonmaak zijn de 
toiletten gesloten voor bezoek.  

• Wij zorgen voor desinfecteermiddelen, mogelijkheden om handen te wassen, papieren 
handdoekjes, tissues en extra afvalbakken. 

• Wij serveren dranken en eten met handschoenen en mondkapjes (en/of spatschermen), 
vanuit de aparte bar-ruimte.  

• Onze (catering)leveranciers hanteren de protocollen die gelden voor hun branche en de 
onze. Wij controleren of dit ook nageleefd wordt.  
 

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE...  
Coronaverantwoordelijke & handhaving 
Iedereen die bij ons te gast is, dient zich aan de geldende maatregelen en richtlijnen van zowel het 
RIVM als van PUNT te houden. Wij zullen hierop toezien en we zijn genoodzaakt onze gasten hierop 
aan te spreken indien nodig. Wie zich niet aan de richtlijnen houdt, kan de gezondheid van ons 
allemaal en onze onderneming namelijk ernstige schade toebrengen. Als wij een gast na de eerste 
waarschuwing nogmaals moeten aanspreken, zijn wij genoodzaakt deze gast te verzoeken het pand 
te verlaten. 
 
Ontvangst, routing en algemene richtlijnen 

• Bij binnenkomst ontsmet iedereen de handen met alcohol. 
• Na binnenkomst door de voordeur sla je altijd linksaf. 
• Loop altijd met de klok mee rond onze houten kast.  
• Bij de pantry in OostPUNT kun je je handen wassen en kun je jezelf opfrissen. 
• Hang je jas zelf op in de garderobe. 
• Bij een toiletbezoek heeft uitgaand verkeer voorrang op ingaand verkeer.  
• Bij het verlaten van het toilet sla je altijd rechtsaf. 
• In de bar-ruimte kun je (warme) dranken e.d. bestellen bij ons personeel. Houd ook van hen 

1,5 meter afstand. 
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• Via de ontvangsthal kun je naar de grote zaal of naar buiten.  
• Gasten die binnenkomen hebben voorrang op gasten die binnen zijn. Houd ook hierbij 1,5 

meter afstand van elkaar. 
• Kies een plek in de ruimte en blijf op je eigen plek aan je eigen tafel zitten. Je kunt je naam 

op een naambordje/papier schrijven als je wilt! 
• Houd altijd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Ook als je staand met iemand 

spreekt, in een kring zit met stoelen, als subgroepen uit elkaar gaat en ook als je buiten op 
het terras zit, staat of eventueel rookt.  

 
Toiletbezoek 

• Uitgaand verkeer vanuit de toiletruimte heeft voorrang op ingaand verkeer.  
• Op de plek waar staat ‘Je mag hier wachten’, kun je zien of iemand zich in de wastafelruimte 

bevindt.  
• Als de wastafelruimte vrij is, kun je naar een vrij toilet lopen.  
• Ben je klaar met je toiletbezoek, klop dan even op de deur om aan te geven dat je de 

wastafelruimte wil betreden.  
• Staat er iemand zijn of haar handen te wassen, wacht dan tot deze persoon de 

wastafelruimte heeft verlaten.  
• Vergeet niet grondig je handen te wassen. 

 
Verlaat de wc door altijd rechtsaf te slaan en door de bar-ruimte weer terug naar de ontvangsthal, 
grote zaal of naar buiten te lopen. Houd ook 1,5 meter afstand van iemand die eventueel staat te 
wachten voor de toiletten en voor iemand die van links komt. 
 
Wil je tijdens een bijeenkomst naar de wc, houd dan ook rekening met de looproute en -richting en 
houd 1,5 meter afstand van andere gasten die zich in de ruimte bevinden. Geef elkaar de ruimte om 
de zaal te verlaten.  
 
Eten & (warme) dranken 
(Warme) dranken en de lunch worden door onze gastheer of -vrouw met handschoenen en een 
mondkapje uitgeserveerd. Eten en drinken is dus alleen te verkrijgen in de bar-ruimte, NoordPUNT. 
Houd ook bij het halen van lunch en (warme) dranken altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Wacht tot 
degene voor je klaar is en geef elkaar de ruimte. Volg de eenrichtingsrouting om weer naar de 
andere zaal te komen. In de grote ruimte, OostPUNT, kun je in de pantry je handen wassen en 
eventueel vers kraanwater pakken.  
  
Eten en drinken doe je zoveel mogelijk op je eigen plek, met 1,5 meter afstand van elkaar. Ga je 
buiten lunchen? Volg ook dan weer de eenrichtingsroute en houd ook buiten minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar. De gebruikte borden, glazen en kopjes kun je zelf neerzetten op de daarvoor 
aangegeven plek. Lege blikjes mag je zelf weggooien in de daarvoor bestemde afvalbak. 
 
Verlaten van de ruimte 
Is de sessie klaar of is het tijd voor een pauze, dan verlaten de gasten 1 voor 1 de ruimte, met 1,5 
meter afstand van elkaar. Gasten op de eerste rij of gasten die het dichtst bij de toiletten zitten, 
verlaten de zaal eerst. 

We willen je heel erg bedanken voor je aandacht en we wensen je alvast een fijne bijeenkomst toe!  

Mocht je vragen hebben, bel of mail gerust. Laurien & Egbert - PUNT 


