
 

 

Toepassing van de coronamaatregelen op locatie van de academies 

De Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen houden zich aan de 
coronarichtlijnen die gelden voor de rijksoverheid. De gezondheid van cursisten, docenten en ons 
personeel is onze topprioriteit en we volgen de ontwikkelingen daarom op de voet.  

Wij zijn de afgelopen periode bezig geweest om onze locatie geschikt te maken voor de 1,5 meter 
afstand die nog steeds wordt gehandhaafd. Er geldt bijvoorbeeld een lager maximum aantal 
personen per zaal en we passen indien nodig start-, eind- en pauzetijden aan.  

Wij zijn blij om in september weer te kunnen starten met een beperkt aantal cursussen op onze 
locatie (naast de online cursussen en cursussen op een externe locatie), hierbij houden we rekening 
met elkaar door de volgende richtlijnen op te volgen:  

Hygiëne 

Je kunt gebruik maken van desinfecteringsmiddel en/of -doekjes die beschikbaar zijn bij binnenkomst 
en op verschillende plekken in het pand. Hiermee kan je je handen schoonmaken, maar ook 
oppervlakken desinfecteren. 

Het pand wordt dagelijks goed schoongehouden om een besmetting te voorkomen. Er zijn extra 
schoonmaakrondes, vooral toiletten en deurknoppen krijgen hierbij de aandacht. 

 
Catering 

Helaas kunnen wij momenteel niet de facilitaire service verlenen die u van ons gewend bent. Dit 
betekent dat we voorlopig geen koffie- en theekannen in de zalen brengen. Je kunt gebruik maken 
van de koffieautomaten die geplaatst zijn op elke verdieping.  

Verder bieden we je een kant-en-klaar lunchpakket aan. Hiervoor krijg je na je inschrijving een 
bestelformulier toegestuurd. 

 
Aanpassingen pand 

In het pand zijn markeringen aangebracht om de 1,5 meter afstand te houden. De cursuszalen zijn 
ingericht op de anderhalve meter afstand en in de keukens is de afstand gemarkeerd.  

Bezoekers hebben geen verplichte looprichting in het pand, maar op de trap hebben personen die 
van boven komen voorrang. Passeer elkaar dus niet op de trap en geef elkaar zoveel mogelijk de 
ruimte. 

Verder willen we je verzoeken om drukte te vermijden.  

Heb je klachten zoals benauwdheid, koorts of verkoudheid, meld je dan af voor de cursus, blijf thuis 
en laat je testen op het coronavirus. 

Indien je nog vragen hebt naar aanleiding van deze maatregelen, kan je contact opnemen met het 
secretariaat op  070- 312 9830.   

 


