
 
 
Corona protocol & maatregelen H20 Esports Campus 
 
Laatst geupdate: 14 oktober 2020 
 
Binnen de H20 Esports Campus hebben wij een aantal maatregelen doorgevoerd om een zo 
veilig mogelijke omgeving te bieden voor onze gasten en huurders. Wij volgen hierbij de 
richtlijnen van het RIVM. Samen met een van onze huurders (FacilityApps) hebben wij onze 
campus voorzien van een digitaal en innovatief schoonmaak- en hygiëne proces, dat continu 
verbeterd wordt. Bij de ingang en in de kantine op de begane grond staat een desinfectiezuil 
met daarin ook een temperatuurscanner. Op het display staat een instructie over 1) handen 
wassen, 2) afstand houden en 3) temperatuur scannen. Ook op andere plaatsen tref je 
desinfectiezuilen aan. 
 
De zogenaamde ‘touchpoints’ krijgen extra aandacht en worden dagelijks gedesinfecteerd. Op 
sommige plaatsen meten sensoren wanneer dispensers aangevuld moeten worden en bieden 
wij op diverse plaatsen diverse stations waar je jouw handen kunt wassen. 
 
Algemene gedragsregels 
De volgende algemene RIVM gedragsregels gelden binnen de H20 Esports Campus: 
 

 
Het maximum aantal personen in een ruimte is 30. Onder de 18 jaar gelden hier geen 
restricties ten aanzien van de 1,5m. Boven de 18 jaar geldt wel 1,5m afstand.  



Mondkapjes 
 
Mondkapjes kan de overheid nog niet verplichten (wetgeving is in de maak hiervoor), maar wij 
volgen wel het dringende/dwingend advies om dit in de openbare en publieke ruimten te 
gebruiken. Dit gaat bij ons om de entree gang, de community area beneden en de gangen. 
Het Esports Lounge Café zal tot nader order gesloten blijven. 
 
Er zullen binnen H20 vanaf woensdag 15 oktober mondkapjes beschikbaar worden gesteld 
voor bezoekers en gasten. Voor vaste bewoners het advies om zelf een voorraad op kantoor 
te houden. 
 
Thuisblijven bij lichte klachten 
Belangrijk is dat iedereen zich ook houdt aan deze regel. Dus heb je last van kuchen, hoesten, 
ademhalingsproblemen, koorts of een lichte verhoging? 

1. Kom niet naar kantoor! 
2. Neem bij bovenstaande klachten altijd contact op met je huisarts of laat je direct testen 

in een teststraat in de buurt (online is een afspraak snel gemaakt en meestal heb je 
binnen 24 uur de uitslag) 

3. Neem contact op met je leidinggevende of met de ‘huurbaas’ 
 
Merk je dat een collega ongewoon veel hoest? Neem dan contact op met onze 
vertrouwenspersoon: Margret Schokker via margret@h20.gg. 
 
 
Aanvullende maatregelen 
Verder hebben wij een aantal aanvullende maatregelen genomen:  

- Er is nog slechts 1 ingang geopend voor alle gebruikers van onze campus: de H20 
Entrance.  

- De deuren van deze ingang gaan vanaf 08:00 tot 18:00 uur automatisch open, zodat je 
geen deurklink hoeft te gebruiken. Buiten deze uren kun je de deur openen met een 
tag. Als je deze niet hebt, dan dien je de bel te gebruiken. Verschillende partijen 
hebben reeds toegang tot de deurbel-app om de deur te kunnen openen.  

- We proberen zoveel mogelijk de algemene deuren zoals toiletgroepen en 
toegangsdeuren standaard te openen (welke niet vanwege brandveiligheid gesloten 
moeten blijven) en deze deuren te openen en te sluiten op de aangegeven tijden; 

- Bij de schoonmaakwerkzaamheden is er extra aandacht voor touchpoints (bijv. 
deurklinken) en toetsenborden/muizen; 

- De algemene ruimtes (vergaderruimtes, zitplekken, kantine, lounge/cafe) zijn zodanig 
ingedeeld dat er voldoende afstand gehouden kan worden; 

- We vragen onze huurders de deuren en ramen van hun kantoor zoveel mogelijk open 
te zetten aan het begin van de dag (en weer te sluiten aan het einde van de dag 
natuurlijk, net zoals het weer omhoog draaien van de zonwering); 

 


