
 

 

 
  

PROTOCOL BEZOEK FORBO EXPO / MODELWONING 
Preventieve maatregelen Coronavirus (COVID-19) 
 

Het kabinet heeft verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus genomen. Wij nemen 

daarom ook preventieve maatregelen om besmettingen te voorkomen. De gezondheid en veiligheid 

van onze bezoekers en medewerkers hebben voor ons altijd de hoogste prioriteit. 

 

We willen je op zaterdagen van harte welkom heten maar i.v.m. jouw en onze veiligheid kunnen wij 

een beperkt aantal bezoekers tegelijk ontvangen.  Dit om te voorkomen dat we met teveel personen in 

onze showroom tegelijk aanwezig zijn waardoor wij niet kunnen voldoen aan de veiligheids-

richtlijnen. 

 

Dus maak van te voren een afspraak en voorkom teleurstelling. 

 

Welke voorzorgsmaatregelen nemen wij? 
• Onze medewerkers geven geen hand en houden gepaste afstand. 1,5 meter. 

• Als een medewerker (lichte) corona gerelateerde klachten heeft blijft deze thuis. 

• Wij bieden desinfecterende handgel aan en we wassen onze handen met grote regelmaat. 

• We maken onze showroom extra vaak schoon. 

• Wij hanteren een richtlijn van maximaal 20 bezoekers per anderhalf uur. 

 

Wat vragen we van jou? 
• De voorschriften van RIVM te respecteren. 

• Een minimale afstand van 1,5 meter van onze medewerkers en andere bezoekers te houden. 

• Regelmatig  handen wassen bij bezoek aan onze showroom. 

• Ons niet te bezoeken bij klachten die horen bij het virus (hoesten, koorts, niezen, 
keelklachten). 

• Bij klachten een reeds gemaakte afspraak met ons te verzetten via tel.nr. 075-6477377. 

• Met maximaal 2 personen naar onze showroom te komen. 

• Vanaf 1 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht (deze staan bij de ingang) en 
vragen we je handen te desinfecteren. 

 

Voordat je een afspraak maakt, dien je de volgende vragen te 
beantwoorden: 
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de afspraak 

komen. Het bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden. 

• Heb je  de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meer van de volgende (milde) klachten: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak?  

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

• Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 

afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

• Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 

 
We danken je voor je begrip. We wensen jou en iedereen om je heen een goede gezondheid.  
Laten we goed op elkaar letten. 


