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Utrecht, oktober 2020 
 
 

Beste deelnemer, 

 
Binnenkort mogen wij u verwelkomen voor een tentamen bij Jaarbeurs. Wij kijken er naar uit om u 
te mogen ontvangen! Om u goed voor te bereiden ontvangt u deze instructie voor ons 1.5 meter 
protocol.  
 
Wat vindt u in deze instructie: 
- Reminder betreft de RIVM richtlijnen 
- Waar te parkeren, welke route te lopen naar het Beatrix Gebouw 
- Het gebruik van de liften 
- Waar u de garderobe kunt vinden 
- Waar u de toiletten kunt vinden 
- Hoe deelnemers van de bijeenkomst zich kunnen registreren 
- Korte uitleg hoe de catering in zijn werk gaat 
- Een korte bondige uitleg wat u kunt verwachten van Jaarbeurs en wat wij van u verwachten. 

 

In de bijlage van deze brief treft u extra informatie aan over de zaal waar uw bijeenkomst plaatsvindt 

en de route hiernaartoe.  

 

COVID-19 checklist 

Op de dag van de bijeenkomst verzoeken wij u om de gezondheidscheck te doen. 

Na het doen van deze check wordt de uitslag zichtbaar op uw mobiel. Wij verzoeken u deze uitslag 

bij de hand te houden bij binnenkomst zodat de locatie deze kan controleren. 

 

Wanneer u op uw mobiel de internetbrowser opent voert u check.jaarbeurs.nl in en komt de 

vragenlijst in uw scherm (dit werkt alleen op een mobiele telefoon). 

 

Indien bovenstaande vooraf aan de bijeenkomst niet lukt, heeft de locatie bij binnenkomst een QR 

code staan. Om rijvorming te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk de check vooraf te doen en niet 

bij binnenkomst. 

 

Groene melding: toon dit aan een van de medewerkers van Jaarbeurs en u mag deelnemen aan de 

bijeenkomst. 

Rode melding: overleg met iemand van de organisatie  

 

Als er vragen zijn over de instructie horen wij dat graag.  

 

Tot snel! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jaarbeurs team 
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Reminder betreft de RIVM richtlijnen 
 
Tijdens de bijeenkomst is het belangrijk dat alle deelnemers zich houden aan de richtlijnen van het 
RIVM. Deze richtlijnen tonen wij ook op diverse schermen. 
 

- Schud geen handen 
- Houd 1.5 meter afstand van elkaar 
- Was regelmatig uw handen 
- Hoest en nies in uw elleboog 

 
Mondkapjes 
 
Het dringende advies vanuit RIVM is het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Wij 
vragen alle bezoekers van Jaarbeurs om een mondkapje te dragen wanneer mensen zich verplaatsen 
door onze gebouwen. 
 
Waar te parkeren, welke route te lopen naar het Beatrix Gebouw 
 
U kunt de examenruimte vinden in het Beatrix Gebouw op de 7e etage. Parkeren kan op P1 en P3. 
Vanaf de parkeerterreinen is een duidelijke routing aanwezig richting de ingang van het Beatrix 
Gebouw.  

De entree aan de Croeselaan wordt gesplitst in één draaideur voor ingaand- en één draaideur voor 
uitgaand publiek.  
 
Door middel van extra informatie op grote digitale schermen wordt u attent gemaakt op de 1,5 
meter afstand en de inlooproute. 
 
De passage naar het station is gesloten. Restaurant Zeyn is gesloten. 
 
Het gebruik van de liften 
 
In de Centrale Hal van het Beatrix Gebouw bevinden zich de liften die u naar de 7e etage kunnen 
brengen. Via een duidelijk routing op de grond ziet u welke lift u kunt gebruiken om omhoog te gaan. 
Er mogen maximaal 2 bezoekers in de lift staan. Ook dit is in de lift duidelijk aangegeven.  
 
Er zijn ook trappen aanwezig. Mocht het druk zijn bij de lift dan kan hier uiteraard gebruik van 
gemaakt worden. Houdt u hierbij rekening met de 1.5 meter afstand.  
 
Wij verzoeken u dan ook ruim op tijd te arriveren en na het betreden van de examenruimte zoveel 
mogelijk direct plaats te nemen aan de examentafel. 
 
Waar deelnemers de garderobe kunnen vinden 
 
In verband met de gezondheid van onze gasten, maken wij geen gebruik van onze vaste garderobe. 
In de examenruimte is een garderoberek aanwezig. 
 
 



 
 
 
 

 

Waar deelnemers de toiletten kunnen vinden 
 
Toiletgroepen zijn nog maar door 1 persoon tegelijkertijd te betreden i.v.m. beperkte mogelijkheden 
om in de voorruimte 1,5 meter afstand te houden. 

In elke hoek van de examenruimte vindt u een toilet. 

 

Een korte bondige uitleg wat de deelnemer kan verwachten van Jaarbeurs en wat wij van hen 
verwachten 
 

- Op diverse overzichtelijke punten staan desinfecterende handgels, prullenbakken en vindt u 
papieren doekjes. 

- Op diverse schermen worden alle richtlijnen getoond. 

- Alle contactoppervlakken worden meerdere malen per dag gedesinfecteerd. 

- Alle werkplekken worden aan het eind van de dag gedesinfecteerd. 

 

We kijken ernaar uit om u na een lange tijd opnieuw, natuurlijk op gepaste afstand, te mogen 

ontmoeten bij Jaarbeurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 


