
 

 

Corona protocol - bezoekers 
 
In dit overzicht tref je de maatregelen die we hebben genomen om de Vakbeurs 
Foodspecialiteiten te bezoeken. Uiteraard is het voor ons belangrijk dat jij je als bezoeker ook 
aan al deze maatregelen houdt. Samen zorgen we ervoor dat we een veilige plek kunnen zijn.  
 
Op de beursvloer wordt verzocht om elkaar de ruimte te geven (voorkeur 1.5 meter) en volgens 
de richtlijnen van het RIVM, maar toch ook zodanig dat er goede gesprekken en gezelligheid 
mogelijk is op de beursvloer. Hieronder een overzicht van welke maatregelen wij hebben 
moeten nemen. 
 
De maatregelen zijn afhankelijk van overheidsbesluiten. Wij zullen hier te allen tijde in 
meebewegen. 

• Registreren - Registratie voor toegang is vereist. Bij registratie kan worden gekozen 
voor een tijdstip wanneer de beurs bezocht wordt, dit om rijen bij de entree te 
voorkomen. Na binnenkomst mag men zo lang blijven als gewenst. Zonder bewijs van 
voorinschrijving wordt de toegang tot de Expo Houten ontzegt. Door middel van in- en 
uitchecken worden de aantallen geregistreerd en goed in de gaten gehouden.  

• Voldoende ruimte  - Houd bij voorkeur 1,5 meter afstand 

• Gezondheidscheck – Een week voorafgaand ontvang je een e-mail met daarin een link 
naar een gezondheidscheck. Gelieve deze voor bezoek in te vullen. Bij de entree zal 
ook een gezondheidscheck gedaan worden.  

• Desinfectiezuilen – Bij de entree en horeca plekken in het beursgebouw vind je 
desinfectiezuilen om je handen te ontsmetten. 

• Hygiënemaatregelen 
o Was regelmatig je handen 
o Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog 
o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg 
o Schud geen handen 
o Laat jassen etc. zonder waardevolle spullen waar mogelijk in de auto 

• Thuisblijven – Blijf bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn 
of koorts thuis, tenzij er een negatief testbewijs is. 

• Handhaving Vakbeurs - Onze collega’s staan klaar om, indien nodig, assistentie te 
bieden op de beursvloer en voorkoming van opstoppingen en grote groepsvorming. 

• Extra reiniging - Regelmatig worden contactoppervlakken extra goed schoongemaakt. 

• Expo Houten – De ventilatievoorziening en capaciteit zijn conform de richtlijnen die 
hier voor staan. Expo Houten heeft buitenluchtventilatie in alle beurshallen. 

• Horeca - Alle broodjes, zoete lekkernijen etc. worden individueel verpakt of 
geserveerd. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met duurzame disposables. Bij de 
dranken wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van kleine petflesjes/pakjes. 

• Nazorg - Wij verzoeken het bezoekers ons te melden wanneer zij na hun bezoek 
klachten ervaren. Uiteraard is dit niet verplicht, maar het kan verspreiding van het 
virus voorkomen. 

• Restaurant en beurscafé – Om plaats te nemen in het beurscafé of restaurant is het 
tonen van de corona app, een testbewijs (max 24 uur oud) verplicht. Indien je enkel 
take away etenswaren/dranken hier komt afhalen, dan geldt deze verplichting niet. 
 

 
De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts 
en/of zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verder bezoek uit te 
sluiten. 


