
#SAMENTEGENCORONA

INFOFICHE BEZOEKERS PROVINCIEHUIS  
We treffen maatregelen om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen en volgen daarbij het advies van 
de Nationale Veiligheidsraad. 

Parking

• Gebruik de ondergrondse fiets-, moto- en autoparking (Koningin Elisabethlei). 

• Voor toegang tot de auto- en motoparking heb je een QR-code nodig.  
Vraag je code aan via je contactpersoon in het provinciehuis. 

Onthaal
• In het provinciehuis werd eenrichtingsverkeer ingevoerd.  

• Bij de hoofdingang is er een aparte in- en uitgang.  
Om het provinciehuis binnen te gaan neem je de rechterdeur.  

• Aan de onthaalbalie zorgen markeringen voor een veilige wachtrij. 

• Vul het aanwezigheidsformulier in met je eigen pen. 

• Als je een badge krijgt, dan is die gedesinfecteerd. Heb je een bezoekersbadge gekregen?  
Deponeer die op het einde van je bezoek in de daarvoor voorziene bak bij het onthaal. 

• Er is handgel ter beschikking aan de ontsmettingszuil. 

Vergaderen 

• Vergaderzalen worden gereinigd voor gebruik. 

• De zalen worden ook extra geventileerd. 

• Het aantal personen per zaal is beperkt. 

• Gebruik enkel zitplaatsen met een groene sticker. 

• Lockers en vestiaire zijn momenteel niet beschikbaar. Hang je jas op je stoel. 

• Er worden beperkt drankenbuffetten of broodjeslunches voorzien. 

• Er zijn wel drankenautomaten. Bedien die bij voorkeur met een pen. 

• Er is handgel of water en zeep ter beschikking. 
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Looproutes 
• In het provinciehuis werd eenrichtingsverkeer ingevoerd. Bij evacuatiealarm of noodsituaties wordt het 

eenrichtingsverkeer onmiddellijk opgeheven. 

• In de lift geldt 1 persoon per lift. Enkel de lastenlift kan 2 personen vervoeren.  
Respecteer dan de afstandsregel van 1,5 m.  

• Volg de kleurroutes afhankelijk van je bestemming in het provinciehuis.

Verdieping Naar Route

-1 provincieraadzaal groen

-1 auditorium groen

+1 expo blauw

+1 vergaderzaal Sam Dillemans blauw

+1 vergaderzaal Nicole Van Goethem blauw

+2 personeelskring Prova blauw: trap tot +1 en dan met 
lift naar +2

+3 Vergaderzalen Annie-Mie van Kerckhoven, 
Eugeen Van Mieghem, Jef Gheys, Paule Pia

blauw: trap tot +1 en dan met 
lift naar +3

+11 Sociale dienst en bibliotheek geel

+13 en +14 Gouverneur en gedeputeerden geel

0 Terug naar het onthaal rood

Voor meer info: 
M info@provincieantwerpen.be  
T 03 240 50 11


