Puur Events zorgt voor veiligheid
SAMEN STERK MET HET COVID-19 PROTOCOL

Een veilig event dat goed verloopt en voldoet aan de RIVM richtlijnen. Met
dit protocol helpen wij u het event verantwoord te laten verlopen.

Wij bespreken met u het protocol en de
gezondheidsregels. Ook hebben we het met u over
eventuele extra aanpassingen van het uitje, feest of
event. We denken aan u én denken mee. Wij zijn
jullie event expert.

Liever uw event hybride? Ook dat kan veilig en goed.
Zo zijn al uw collega's tóch samen en zorgen wij voor
duidelijke instructies zodat alles veilig verloopt. Wij
adviseren en denken mee.

Onze Puur* locaties zijn voorzien van looprichtingen,
hygiënemaatregelen en we zorgen voor voldoende
ruimte tussen sta- en zitplekken. Er zijn voldoende
hygiënematerialen zoals zeep en desinfecterende
handgel. Uw gasten zullen we ook hierop attenderen.

De opdrachtgever, gasten en locatiebeheerder zijn
verantwoordelijk voor naleving van het protocol.
Puur* Events helpt met advies en controle en neemt
een actieve rol door personen actief aan te spreken
indien richtlijnen niet worden nageleefd.

Voorafgaand aan uw event worden alle materialen
schoongemaakt en gedesinfecteerd. Ook na afloop
van de activiteit poetsen en desinfecteren we alle
materialen.

1.5

Puur* Events biedt aanvullende activiteiten aan waar
de 1,5 meter gegarandeerd kan worden. We
bedenken graag samen wat de mogelijkheden
hiervoor zijn. Afstand maar toch maximaal effect en
verbinding. Absoluut nodig in deze tijden.

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR EEN VEILIG EVENT SAMEN
Houd minimaal 1,5 meter afstand

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg

Zorg voor goede hygiënemaatregelen

Schud geen handen

Hoest en nies in een papieren zakdoekje of aan de
binnenkant van de elleboog

Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals
snotteren, hoesten, keelpijn of koorts

Was regelmatig je handen

Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts of
andere klachten

Dit protocol is ontwikkeld in samenwerking met de overkoepelende branchevereniging IDEA en CLC-VECTA. Voor meer informatie en een
uitgebreide omschrijving van het protocol verwijzen wij u naar het protocol van EventPlatform. Mochten er nog meer vragen zijn, kunt u
contact met ons opnemen via 088 7887 020 of via info@puurevents.nl.
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