
WALK THROUGH

Om voldoende grip te krijgen op het coronavirus moet iedereen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Wanneer iemand hoest of niest, kan het virus zich namelijk in een straal van 1,5 meter verspreiden. Het is van
belang om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan deze regels houdt. Ter ondersteuning aan de realisatie
hiervan, bieden we een walk through aan. Deze walk through bestaat uit bewezen principes uit de crowd
management theorieën. Over de benodigde materialen hoeft u zich geen zorgen te maken. Ook denken
we graag met u mee over hoe dit concept op maat te maken voor uw locatie. Met de walk through
zorgt u ervoor dat medewerkers minder dicht op de bezoekers staan. Ook is het minder arbeids-
intensief, want bezoekers worden minder vaak gewezen op het moeten naleven van de regels.  
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1. Queue management

Door wachtrijmanagement toe te
passen volgen bezoekers de
aangegeven richtlijn en stellen
zij zich tijdens het wegbrengen
en ophalen op in de aangegeven
wachtrij. 

2. Entrance
management

Met entreemanagement
reguleert u de instroom.
Dit zorgt voor een veilige
en vlotte instroom.

2.1 Full color
informatiebord

Een full color informatiebord
bij de ingang maakt het voor
u mogelijk om mensen te
instrueren, afhankelijk
van de situatie in real time.  

3. Grondstickers

Door grondstickers te gebruiken
maakt u bezoekers duidelijk
dat zij door de hele ruimte 1,5
meter afstand van elkaar
moeten houden. 

4. One way

Om te waarborgen dat men 1,5 afstand
houdt van elkaar, richten we uw ruimte
in als “eenrichtingsweg”. Een doorgang
is namelijk vaak niet breed genoeg om
mensen naast elkaar te laten lopen. Dat
zou resulteren in het niet kunnen naleven
van de richtlijnen. Het inzetten van
wandafscheidingen helpt daarbij.

5. Loket

Een loket kan dienen als winkelpunt. Bijvoorbeeld bij de afgifte
van goederen, het wegbrengen van kinderen of als betaalpunt.
Na het bezoek aan het desbetreffende loket, wordt de bezoeker
middels grondstickers naar de uitgang geleid. 

6. Exit control

Middels grondstickers leidt u bezoekers naar buiten. Zijn
er bezoekers die de ruimte willen betreden via de uitgang?
Zij worden verzocht gebruik te maken van de aangegeven
ingang. 


