Uw bezoek aan ons kantoor
Bezoekersregeling Okkerse & Schop Advocaten
Algemeen:
De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen naar verwachting voor langere tijd zorgen
voor beperkingen in de samenleving. Ons kantoor vindt het belangrijk om u goed te informeren over
de maatregelen die wij hebben genomen om uw en onze veiligheid te beschermen.
Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers werken indien mogelijk vanuit
huis. Onze werkplekken en ontmoetingsruimten zijn aangepast om 1,5 meter afstand te kunnen
toepassen. Niet alle bijeenkomsten lenen zich ervoor om op afstand te laten plaatsvinden. Het is
weer mogelijk om ons kantoor te bezoeken voor een persoonlijk gesprek onder bepaalde
voorwaarden. Indien u liever een online meeting bijwoont, dan kunnen wij dit organiseren via
MS Teams. Aarzelt u niet om dit met ons te bespreken.
Indien hier aanleiding toe is, zullen wij deze bezoekersregeling aanpassen.
Uw bezoek:
Wanneer u een bezoek brengt aan ons kantoor verzoeken wij u om de volgende regels in acht te
nemen:
• U kunt alleen langs komen op afspraak. In verband met de beschikbare wachtruimte
vragen wij u om niet meer dan 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
• U dient van tevoren door te geven wanneer u iemand mee brengt.
• Alle namen en contactgegevens van de aanwezigen worden 14 dagen bewaard om zo
nodig mee te kunnen werken aan een contactonderzoek van de GGD.
• Wij schudden geen handen.
• In onze vergader- en spreekkamers is de inrichting afgestemd op 1,5 meter afstand. Wij
verzoeken u daarom niet met de stoelen te schuiven.
• Bij aankomst kunt u uw handen ontsmetten bij de receptie. Indien u van het toilet
gebruik wilt maken dient u er rekening mee te houden dat hier slechts 1 persoon per
toiletgroep aanwezig kan zijn.
• In de gang houdt u rechts aan. Mocht u iemand moeten passeren, dan heeft u, als onze
gast, altijd voorrang.
Als u onderstaande klachten heeft, of als uw huisgenoten deze klachten hebben, dan dient u uw
bezoek te annuleren of om te zetten in een online meeting:
• Koorts
• Luchtwegklachten zoals hoesten
• Verkoudheid
• Niezen
• Kortademigheid
U en uw huisgenoten dienen op de dag van de afspraak 24 uur klachtenvrij te zijn, of negatief
getest te zijn. Bij aankomst zullen wij u hiernaar vragen.
Wanneer u binnen 14 dagen na uw bezoek aan ons kantoor klachten heeft, dan dient u zich te
laten testen en ons op de hoogte te brengen wanneer de test positief is.

Ook als u recent bent teruggekeerd uit een risicogebied (zoals aangegeven door de
Rijksoverheid) vragen wij u om ons kantoor minimaal 14 dagen niet te bezoeken.
Wij rekenen op uw medewerking, voor uw en onze veiligheid.
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