Crowdale’s COVID-19 protocol (update 7 april 2021)
De gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers staan bij
ons voorop. Tegelijkertijd willen wij - juist in deze tijd - de continuïteit van
onze dienstverlening blijvend garanderen, gezien het belang goed te
communiceren naar medewerkers, klanten en andere stakeholders.
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De studio van Crowdale is zo ingericht dat iedereen altijd anderhalve
meter afstand van elkaar kan houden. Aan de grote ovale tafel in de studio
kunnen vier (gast)sprekers inclusief host plaatsnemen op meer dan
anderhalve meter afstand van elkaar. We werken met tafelmicrofoons
(i.p.v. headsets) die na iedere uitzending ontsmet worden. In de ruimte
bevinden zich ventilatoren met HEPA filters. Een HEPA luchtreiniger haalt
deeltjes die zo klein zijn als 0,1 micron met een effectiviteit van 99,97% uit
de lucht, hierdoor worden ook virussen, bacteriën en aerosolen
afgevangen.
Onze studio bevindt zich in het pand Media Haven. We vragen iedereen bij
binnenkomst de handen te ontsmetten. Dit kan zowel bij de receptie op de
begane grond als bij ons in de studio op de eerste verdieping. Er kunnen
twéé personen met de lift naar boven en we vragen bezoekers bij
binnenkomst hun handen nogmaals te ontsmetten.
Door de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en de aangescherpte
maatregelen vanuit de overheid hebben wij bovenstaand verder protocol
verder aangescherpt:
• Het dragen van een mondkapje in de ruimtes van Crowdale is verplicht.
• We adviseren zoveel als mogelijk in onze hal, flexruimtes en studio een
mondkapje te dragen. Tijdens de uitzending kunnen de mondkapjes
uiteraard af.
• Tijdens het webinar bent u welkom met maximaal vier gastsprekers (incl.
Host) en twee moderatoren of contactpersonen. De moderatoren kunnen
in een aparte ruimte werken.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en
aanwezigheid op onze locatie. Wij vragen onze gasten met griepklachten
en koorts niet te komen. Dit geldt ook wanneer één van de huisgenoten van
onze gasten deze klachten vertoont.
Indien één of meerdere sprekers niet naar de studio mogen of kunnen
komen, dan bieden wij de mogelijkheid deze op afstand in de uitzending te
brengen. Voor annulering of verplaatsing van de uitzending zijn onze
reguliere voorwaarden van toepassing. Verder zijn er geen extra gevolgen
of beperkingen voor onze studio’s en de uitzendingen.
Voor vragen neem contact op met Crowdale via info@crowdale.com of
+31618680773. Stay safe!

