
 

Corona policy Taborgroep 

– update mei ’20 

 

 

Fysiek vergaderen  
- Fysieke vergaderingen (beperkt) in het netwerkhuis zijn mogelijk. Zowel interne 

vergaderingen (Taborgroep-adviseurs) als vergaderingen met mensen uit de 

partnerorganisaties. 

- Daarbij zullen echter beperkingen worden opgelegd: 

o In aantal mensen per lokaal (zie lokalenlijst hieronder) 

o In het aantal vergaderingen dat tegelijk kan doorgaan: maximale totale bezetting in 

het Netwerkhuis van 32 deelnemers aan vergaderingen 

o een verplichte ‘verluchtingsperiode’ van 30 minuten tussen twee vergaderingen 

o vergaderingen worden beperkt tot maximaal anderhalf uur zonder pauze; bij langere 

vergaderingen voorziet men een ‘verluchtingspauze’. 

o na elke vergadering reinigt de organisator met daarvoor voorzien product de 

vergadertafels. 

o er worden geen broodjes worden voorzien. 

o Hou afstand: de anderhalve meterregel blijft de norm  

o Het dragen van een mondmasker is verplicht als je je verplaatst doorheen het 

Netwerkhuis. Zittend in de vergaderruimte, waar de afstand kan worden 

gerespecteerd, kunnen ze af. 

o reserveringen gebeuren zoals gewoonlijk via adviseur Adinda Taelman 

(Adinda@tabor.be)  (Of adviseur Hilde Claeys in stand-by) op basis van deze policy. 

Hygiëne en onderhoud 
- Onze onderhoudsmedewerkers zullen bijzondere aandacht besteden aan de dagelijkse 

ontsmetting van deurklinken, toiletten, vergadertafels en werkvlakken. 

- Waar aangewezen worden dispensers voorzien (zie hoger). 

Lokalenplan met gebruiksvoorwaarden 
Voor elk lokaal wordt een maximaal aantal deelnemers bepaald. Er zullen ook slechts zoveel stoelen 

worden voorzien als dit aantal aangeeft. In het lokaal is het dragen van een mondmasker niet 

verplicht vermits de 1,5 meter regel kan worden gerespecteerd. Tijdens de circulatie in de gangen 

echter wel (zie hoger). We beschikken momenteel maar over één bruikbare trappenhal, dus kunnen 

we stijgend en dalend verkeer niet uit elkaar halen. Ook hier: zorg voor voldoende afstand. De lift 

wordt alleen individueel gebruikt. 

Lokaal Max. 
aantal 

 Lokaal Max. 
aantal 

201 4  210 8 

204 12  211 4 

205 4  212 10 

206 5  302 20 
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