
 

MAATREGELEN EN INSTRUCTIES TEN TIJDE VAN CORONA 

 

AAN ALLE BEZOEKERS VAN COBOT 

Alle overheidsaanbevelingen gelden bij Cobot:  
 - Hou steeds anderhalve meter afstand.  

 - Was je handen met zeep of ontsmet ze geregeld met handalcoholgel. 

 - Nies of hoest in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je 

elleboog. 

  - Heb je koorts of moet je hoesten: ga onmiddellijk terug naar huis. 

Extra afspraken voor het betreden van Cobot: 

Handen ontsmetten vooraleer het gebouw en de cafetaria te betreden   
Er staat een ontsmettingszuil ter hoogte van het onthaal. 

Mondmaskers 
Deze worden niet verplicht. Voelt er zich iemand in uw lesgroep daar niet comfortabel bij, gelieve 

deze dan wel te gebruiken. Hebt u er zelf geen bij, dan kan er aan het onthaal één bekomen worden. 

Onthaal 
Indien van toepassing: Gelieve uw keuze van broodje mondeling door te geven aan de receptioniste. 

Als een aanwezigheidslijst moet ondertekend worden: Er liggen stylo’s aan het onthaal om de 

aanwezigheidslijst mee te ondertekenen.  Deze stylo houdt u dan bij. 

Intern verkeer 
1) Leef het eenrichtingsverkeer en voorrangsregels in het gebouw na!  

2) Het verlaten van Cobot gebeurt via de trap. De buitendeur wordt met de schouders geopend. 

3) Ook bij rookpauze: verlaat via de trap het gebouw en ga via de loopbrug naar de rookplaats. 

Sanitair 
1) Er mag in elke toiletruimte maar 1 persoon aanwezig zijn! Bij het betreden van het toilet hang 

je je persoonlijke tag aan het magneetbord, zo zien anderen dat er iemand in de toiletruimte 

is. Deze persoonlijke tag ontvang je bij het betreden van Cobot. Vergeet niet deze terug weg 

te nemen bij het verlaten van de toiletten en achter te laten bij het onthaal bij het verlaten van 

Cobot! 

2) Gelieve de anderhalve meter regel te respecteren bij het aanschuiven aan de toiletten! 

Leslokaal 
1) In het leslokaal wordt geen drank voorzien.  Gelieve zelf een flesje water en een beker mee te 

nemen naar het leslokaal. In de pauze zet je het gebruikte leeggoed terug op de voorziene 

plaats in de cafetaria. 

2) Per leslokaal wordt de maximumcapaciteit toegepast afhankelijk van de oppervlakte en zijn de 

stoelen op een veilige afstand van elkaar geplaatst.  Verplaats daarom geen stoelen. 

3) Als iemand het leslokaal verlaat, gelieve de social distance te bewaren. Het kan dus zijn dat 

een tweede persoon de ruimte moet verlaten om zo een deelnemer te laten passeren. 

4) We vragen om de airco enkel aan te zetten als dit absoluut nodig is. 

5) Verlucht het lokaal zoveel mogelijk door de vensters open te zetten. 



Cafetaria 
1) Raak enkel aan wat je gebruikt. 

2) Gelieve de social distance te respecteren, ook aan de koffiecorner. 

3) Gelieve zelf uw tafel af te ruimen 

4) Draai het ‘tafel ontsmetten’ plakkaat om. 

AAN ALLE LESGEVERS BIJ COBOT 

Alle overheidsaanbevelingen gelden bij Cobot:  
 - Hou steeds anderhalve meter afstand.  

 - Was je handen met zeep of ontsmet ze geregeld met handalcoholgel.  

 - Nies of hoest in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je 

elleboog. 

  - Heb je koorts of moet je hoesten: ga onmiddellijk terug naar huis.  

Extra afspraken voor het betreden van Cobot: 

Handen ontsmetten vooraleer het gebouw en de cafetaria te betreden   
Er staat een ontsmettingszuil ter hoogte van het onthaal. 

Mondmaskers 
Deze worden niet verplicht. Voelt er zich iemand in uw lesgroep daar niet comfortabel bij, gelieve 

deze dan wel te gebruiken. Hebt u er zelf geen bij, dan kan er aan het onthaal één bekomen worden. 

Intern verkeer 
1) Leef het eenrichtingsverkeer en voorrangsregels in het gebouw na!  

2) Het verlaten van Cobot gebeurt via de trap. De buitendeur wordt met de schouders geopend. 

3) Ook bij rookpauze: verlaat via de trap het gebouw en ga via de loopbrug naar de rookplaats. 

Sanitair 
1) Er mag in elke toiletruimte maar 1 persoon aanwezig zijn! Bij het betreden van het toilet hang 

je je persoonlijke tag, gekregen bij je aankomst,  aan het magneetbord, zo zien anderen dat er 

iemand in de toiletruimte is. Vergeet deze tag niet terug weg te nemen bij het verlaten van de 

toiletten en achter te laten bij het onthaal bij het verlaten van Cobot! 

2) Gelieve de anderhalve meter regel te respecteren bij het aanschuiven aan de toiletten! 

Leslokaal 
1) Per leslokaal wordt de maximumcapaciteit toegepast afhankelijk van de oppervlakte.  

Verplaats daarom geen stoelen. 

2) Bij het binnenkomen kijkt de lesgever erop toe dat de cursist zo ver mogelijk doorschuift naar 

de verst gelegen beschikbare plaats. 

3) Bij het buitengaan zorgt de docent ervoor dat wie dichtst bij de deur zit, eerst het lokaal 

verlaat, zodat ook hier de veiligheidsafstand van anderhalve meter bewaard blijft. 

4) Als een enkeling het leslokaal verlaat, gelieve erop toe te zien dat de social distance bewaard 

blijft. Het kan zijn dat een tweede persoon de ruimte moet verlaten om zo een cursist te laten 

passeren. 

5) Deuren worden, waar mogelijk i.f.v. geluidsoverlast, opengelaten, zodat klinken zo weinig 

mogelijk aangeraakt worden. 



6) In het leslokaal wordt geen drank voorzien. Gelieve zelf een flesje water en beker mee te 

nemen naar het leslokaal. In de pauze zet je het gebruikte leeggoed terug op de voorziene 

plaats in de cafetaria. 

7) We vragen om de airco enkel aan te zetten indien absoluut nodig. 

8) Verlucht het lokaal zoveel mogelijk door de vensters open te zetten. 

Cafetaria 
1) Raak enkel aan wat je gebruikt. 

2) Gelieve de social distance te respecteren, ook aan de koffiecorner. 

3) Gelieve zelf uw tafel af te ruimen 

Er worden op voorhand alternerende pauzemomenten afgesproken om het gebruik van de toiletten en de 

cafetaria zoveel mogelijk te spreiden. Respecteer deze 

  



ROUTEBESCHRIJVING 

 

COBOT GENT (Sint-Denijs-Westrem)     

Poortakkerstraat 92  

9051 Sint-Denijs-Westrem 

christien.mouton@cobot.be 

09 222 26 14 
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ROUTEBESCHRIJVING 

 

 

 

Routebeschrijving met de wagen: 
 
Via de E40, neemt u de afrit « Sint-Denijs-Westrem ».  
Via de E34 door naar de E17, neem de afrit E40 « Oostende - Gent ». 
 

Routebeschrijving met het openbaar vervoer: 
 
Vanaf station of met de bus 
Dienstregeling op www.NMBS.be 
Uurregeling op www.delijn.be  
 

Parking: 
 
Parking voorzien naast het opleidingscentrum.  
 

Vragen? 

Indien u nog vragen heeft, neem gerust contact op 09 222 26 14 of per e-mail: 

christien.mouton@cobot.be . 

http://www.nmbs.be/
http://www.delijn.be/
mailto:christien.mouton@cobot.be

