
Corona-proof vergaderen bij Milieucentrum Utrecht (MCU)  
 
Om Corona-proof te kunnen vergaderen zijn er beperkingen en daarom spreken we de volgende regels af: 
 
– Het dragen van een mondkapje in de voor publiek toegankelijke binnenruimte is vanaf 1 december 2020 
verplicht. Zodra iemand op een (vaste) plaats zit, zoals aan een vergadertafel, mag het mondkapje af.  
– Aanbellen bij binnenkomst en je melden bij de balie. 
– Geef je naam en telefoonnummer op (voor een mogelijk contactonderzoek door de GGD). 
– Bij binnenkomst was je je handen grondig in het toilet.  
– We houden 1,5 meter afstand (personen uit één huishouden uitgezonderd). De inrichting van de 
ruimte is hierop aangepast. Denk na over je looproute en geef elkaar de ruimte. 
– Bij verhuur, wordt alleen uitgegaan van zaal 2 voor  maximaal 10 personen op 1,5 m.  
– Het is belangrijk maximaal te ventileren door het openzetten van ramen en deuren, voor en na de bijeenkomst en 
tijdens de pauze. 
– Houd de voordeur gesloten tijdens het vergaderen. 
– Je kunt gebruik maken van de keuken om koffie en thee te zetten.  
– Als het nodig is maak je gebruik van het toilet, maar doe dit ook voor je van huis vertrekt nog, 
zodat het toiletgebruik ter plaatse zo min mogelijk is. 
– In een hoek van de ruimte (zaal 2) staan nog twee tafels met computers erop. Hier 
werken soms mensen van de websiteredactie of de ICT van het MCU. Laat deze ruimte dus vrij en bereikbaar. 
– Maak tafels en stoelen goed schoon*, zeker voor vertrek. 
– Bewaak de veiligheid in het MCU-gebouw als ramen en deuren geopend zijn en zorg dat deze goed afgesloten zijn 
voor vertrek! 
 
Vergaderen na sluitingstijd mét de verantwoordelijkheid voor het zelf afsluiten van het MCU-gebouw: 
 
– Leef de bovenstaande regels na om Corona-proof te vergaderen. 
– Zorg dat je een sleutel hebt van de toegangsdeur van het MCU (maak daarvoor een afspraak met de balie).  
Breng de sleutel zo snel mogelijk terug of doe hem in een envelop terug door de brievenbus. Leg de lijst met namen 
en telefoonnummers van de deelnemers aan de vergadering op de balie. 
– de voordeur opent en sluit met twee sloten, met dezelfde sleutel. Doe dit zorgvuldig en controleer of de deur echt 
dicht is. Er is geen alarm.  
– Je kunt gebruik maken van de keuken. Daar is mogelijkheid om koffie en thee te zetten. De consumptie wordt per 
kan berekend. Noteer dit zorgvuldig. Vanzelfsprekend laten we de keuken keurig achter voor de andere gebruikers. 
– Als je als laatste vertrekt zorg dan dat alles is gereinigd* en ramen en deuren zijn afgesloten en alle lichten uit zijn. 
– Zorg dat de nooduitgangen en de looproutes daarnaartoe altijd vrij blijven. 
 
Algemene voorwaarden: 
–  Als er tussentijds overheids-/ RIVM-maatregelen wijzigen of bijkomen kunnen deze voor het MCU aanleiding zijn 
de afspraken over de verhuur te herzien. 
–  Het MCU behoudt zich het recht voor (bij uitzondering, als er onvoldoende garantie bestaat dat gezondheid en 
veiligheid gewaarborgd zijn) de ruimte niet te verhuren of na akkoord deze alsnog te cancelen.  
–  Een vertegenwoordiger van het MCU heeft het recht een bijeenkomst af te breken als blijkt dat de regels en 

voorwaarden onvoldoende /niet in acht worden genomen.  

 

* Schoonmaak. Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens, daarnaast kan overdracht plaatsvinden 
via contactoppervlakten (balie, tafels, etc.) en aanraakpunten (deurklinken, lichtknoppen, etc.). Goede 
schoonmaak is daarom essentieel om verspreiding van het virus te voorkomen.  
 
Check bezoekers. 
Stel bezoekers van het MCU-gebouw de volgende vragen of laat de aanvrager van de bijeenkomst dat (kort 
voor het bezoek) nagaan binnen zijn/haar groep:  
- Had je een of meerdere van de klachten gerelateerd aan corona in de afgelopen 24 uur? 
- Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  
- Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab.)? 
- Heeft een lid met het nieuwe coronavirus de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand die nog  



   klachten had?  
- Heeft een lid in thuisisolatie direct contact gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is  
   vastgesteld? 
Indien een van de vragen (door een lid van de groep) met ja beantwoord wordt, dient deze thuis te blijven.   
 
Deze informatie is gebaseerd op de adviezen van het RIVM en wat betreft Schoonmaak en Check bezoekers 
op de adviezen uit het Protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland. 
 


