
Covid-19 protocol
V E I L I G  E N  V E R A N T W O O R D  W E R K E N  B I J  T H E  H A P P Y  F L O W

Alleen samen krijgen we Corona onder controle.
We voelen ons verantwoordelijk en nemen het coronavirus

uiterst serieus. We stellen daarom alles in het werk om het virus
buiten de deur te houden. 

 
In dit Covid-19 protocol staat uitgebreid beschreven hoe wij het

virus buiten de deur willen houden. 
We kijken hierbij naar de kennis die er al over het virus is, niet

alleen in Nederland maar ook in Duitsland en de rest van Europa.
Dit uit voorzorg naar onze klanten toe. 

De rode lijn hierin is het voorkomen van besmettingen via
aanrakingen, grotere (hoest)druppels en via aerosolen (langer in

de lucht zwevende kleine ademdruppeltjes). 
Dit protocol dient te worden nageleefd door iedereen die de co-

workinspace betreedt.

Deze instructies gelden voor alle activiteiten die binnen the Happy Flow plaatsvinden
De officiele landelijke richtli jnen gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl zijn leidend en
worden alti jd strikt nageleefd door iedereen in de co-workingspace
Bezoekers en medewerkers dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
1,5 meter afstand en persoonlijke hygiëne
De veil igheid en gezondheid van de bezoekers en medewerkers van the Happy Flow
staat alti jd op nummer 1.
Uitgangspunt is dat de instructies helder zijn en hanteerbaar voor een ieder
aanwezig in de co-workingspace
Wanneer de instructies niet worden nageleefd, kan men vriendelijk worden verzocht
de co-workingspace te verlaten.
The Happy Flow doet er alles aan om het virus buiten de deur te houden en
besmettingen zo te voorkomen. Wij kunnen echter geen garanties bieden en er
kunnen geen rechten ontleend worden aan dit protocol.

Inleidende bepalingen
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Wij zetten aan het begin en aan het einde van de dag de ramen tegen elkaar open
Wij plaatsen spatschermen waar nodig
We hebben 1,5 m afstand tussen de veelgebruikte werkplekken gecreëerd 
Wij zetten gedurende de dag de ramen op een kier open
Wij hebben professionele luchtreinigers / -fi lters aangeschaft en houden de
luchtkwaliteit in de gaten
Wij plaatsen luchtzuiverende planten in de ruimtes
Wij bieden desinfectiemiddelen aan voor de handen
Wij besteden extra aandacht aan de schoonmaak en aan het einde van de dag
worden meubels ontsmet met desinfectieschoonmaakmiddelen
Wij beperken onze sociale contacten buiten werktijd
Wij dragen mondkapjes en handschoenen als we geen 1,5m afstand kunnen houden 
Wij beperken het aantal personen dat we toelaten in de co-workingspace 
Wij komen niet in de afgesloten ruimtes waar klanten aan het werk zijn
Wij schenken geen kopjes koffie en thee voor onze klanten en bezoekers
Wij desinfecteren regelmatig tussendoor deurklinken, de koffieautomaat etc. 
Wij zetten deurstoppen tussen de deuren, zodat aanraking niet nodig is
Wij hebben extra mondmaskers beschikbaar

Bij binnenkomst alti jd de handen wassen en desinfecteren
Draag een mondmasker in de publieke binnenruimtes
In het toilet en bij de koffieautomaat 1 persoon per keer
Voor en na gebruik koffieautomaat of theekoker handen desinfecteren
Beperk het aanraken van handgrepen, deuren en trapleuningen met de handen
Beperk onnodig lopen binnen het pand zoveel mogelijk
Clean desk policy, zo min mogelijk spullen op het bureau tijdens de werkdag
Desinfecteer je werkplek bij vertrek met wegwerpdoekjes en desinfectiemiddel
Loop met de klok mee om eenrichtingsverkeer te waarborgen in de co-working
Blijf thuis als je ziek bent of bij klachten

Wat wij doen
 

 
 

Wat we van onze bezoekers vragen
 

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!


