
BLEYENBERG CORONA PROTOCOL   
MEETINGS & EVENTS 

INLEIDING  
Dit opgestelde corona protocol is bedoeld voor alle meetings & events gasten van Bleyenberg. Wij 
vragen je dan ook om dit protocol aan de desbetreffende gasten te sturen die voor meetings en 
events bij Bleyenberg aanwezig zijn. Wij vragen jou, als toekomstige Bley-bezoeker, dan ook om dit 
protocol secuur door te lezen voordat je aan ons een bezoek pleegt. 

1. GEZONDHEID 
”Stay happy & healthy!” In verband met jouw eigen veiligheid en dat van omstanders vragen wij om bij 
het ondervinden van de volgende klachten op voorhand thuis te blijven:  
 

● Loopneus 
● Verkoudheid 
● Hoesten 
● Benauwdheid  
● Verhoging  
● Koorts 

 
Eén van onze medewerkers vraagt iedereen bij het ontvangst, voor de dienstverlening start, of je één 
of meerdere van deze klachten ervaart. Wij vragen dan ook om hier eerlijk op te antwoorden en indien 
nodig aanwijzingen van ons personeel op te volgen. Bij binnenkomst is het verplicht je te registreren 
met naam en telefoonnummer. 

2. AFSTAND 
Alle locaties binnen Bleyenberg zijn ingericht op de 1,5 meter regel. De service in het restaurant of in 
de meeting & event spaces zal dan ook zoveel mogelijk met deze afstand worden verleend.  

3. ROUTING 
”Mind your step!”  
De routing moet voorkomen dat gasten en personeel elkaar kruisen, deze routing wordt in het gehele 
pand duidelijk aangeduid, ook op plekken waar gasten op elkaar zullen moeten wachten (bijvoorbeeld 
toiletten en de ingang). Overal geldt ‘Altijd rechts is always right’. Door altijd rechts te lopen houden 
wij rekening met 1,5 m afstand. Op elke etage hebben wij eigen toiletten en een garderobe. 

 



4. CONTACT 
“ Keep calm & wash your hands!” 
Bij het ontvangst is de mogelijkheid om je handen te desinfecteren. Om het handen desinfecteren te 
stimuleren hangen er posters door onze locatie om je eraan te herinneren. Alle contactpunten worden 
meerdere malen per dag gedesinfecteerd.  
 
Bleyenberg is pin-only, dat betekent dat wij alleen betalingen per pin of creditcard accepteren en geen 
contant geld aannemen. 

5. ETEN EN DRINKEN 
Al het eten en drinken wordt zo hygiënisch en schoon mogelijk klaargemaakt.  

6. CAPACITEIT 
Nieuwsgierig naar de maximale capaciteit per ruimte? Vraag het ons en wij informeren je met plezier 
naar de mogelijkheden! 
 
Mocht je naar aanleiding van dit protocol nog vragen hebben, wees welkom om deze aan  
ons te stellen via de mail groups@bleyenbergdenhaag.nl of bel ons op 06-11233571. 
 
See you soon! 
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