From:
Hannes || Eventcare <hannes@eventcarebv.nl>
Sent:
vrijdag 23 oktober 2020 10:47:54
To:
Tim Hogenboom | Het Klassiek
Cc:
Subject:
Informatie brochure (snel) teststraten COVID-19 Eventcare & Het Klassiek
Attachments: COVID-19 Teststraten Het Klassiek & Eventcare.pdf
Beste gemeenteraad,
Nederland heeft het zwaar met de Coronacrisis, en wij als evenementenorganisatie hebben het veel rustiger dan normaal. Wel
hebben wij een enorme bak kennis en ervaring met snel schakelen en adhoc handelen en zouden dit graag inzetten om Nederland
te helpen door deze crisis heen te komen.
Via deze weg willen we je op de hoogte brengen van de nieuwe samenwerking die Eventcare & Het klassiek hebben opgezet. Met
onze jarenlange ervaring met grootschalige (publieks) evenementen en expertise op het gebied van productie,
projectmanagement, crowdmanagement en veiligheid hebben we verschillende concepten voor het opzetten en aanbieden van
teststraten ontwikkeld.
In de bijlage de informatie deck waarin dit alles staat toegelicht.
We zouden graag een ori�nterend gesprek inplannen om te onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Kind regards,

Hannes Trooster
CEO & Finance
+31 (0)6 448 971 69

Eventcare
Analoogstraat 20, 1033 MR, Amsterdam
+31 (0)20 215 9335 - LinkedIn
www.eventcarebv.nl

Concept COVID-19 Teststraten

Wat we bieden
Wij hebben 5 concepten ontwikkeld voor het opzetten van
corona teststraten:
• Compact concept met tenten & drive-through zoals het
al gedaan wordt bij veel GGD’s.
• Nieuw drive-through concept voor grotere efficiëntie,
lagere kosten & meer comfort voor het personeel.
• Voetgangers oplossing met verwarmde & comfortabele
wachtruimte met testcabines.
• Indoor oplossing in bestaande grote panden met
testkamers gebouwd uit systeemwanden
• Stand-alone testkamers voor zorginstellingen & andere
instellingen die kleinschalig preventief willen gaan
testen.
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Introductie video & impression

Video: concept Drive Through & Outdoor corona teststraat

Teststraat ‘Compact / simpel’
De compacte teststraat wordt gebouwd op openbaar terrein of eigen
buitenterrein.
•

Test vindt plaats op afspraak.

•

Men meldt zich bij check-in balie en wordt dan toegewezen naar een
rij/testloket.

•

Rij routing is éénrichting. Teststraat heeft één ingang en één uitgang.
Routing wordt aangegeven met signing en traffic controller.

•

Test vindt plaats in pagode tent. Test wordt afgenomen in de auto.

•

Medewerker werkt in een veilig en comfortabele ruimte. De ruimte
(tent) is geheel naar wens in te richten.

•

Bij 24-uurs reguliere test gaat men direct na test weg.

•

Teststraat is (voorjaar & zomer) ook in te richten voor motoren,
fietsers en voetgangers

•

Teststraat is volledig overdekt in een grote tijdelijke tent.
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Teststraat ‘Compact / simpel’
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Teststraat ‘Drive Through’
De Drive Through teststraat wordt gebouwd op openbaar terrein of eigen buitenterrein.
Test vindt plaats op afspraak:
•

Optie 1.Er wordt gewerkt met een persoonlijk tijdslot en rij. Bij aankomst kan
persoon direct naar testloket.

•

Optie 2. Men meldt zich bij check-in balie en wordt dan toegewezen naar
een rij/testloket.

•

Rij routing is éénrichting. Teststraat heeft één ingang en één uitgang. Routing wordt
aangegeven met signing en traffic controller.

•

Ingang en uitgang teststraat wordt bediend met een slagboom

•

Persoonlijke nummer en rij worden ook gecommuniceerd op een tekstkar.

•

Test vindt plaats aan schuifraam bij de testloket. Test wordt afgenomen in de auto.

•

Medewerker werkt in een veilig en comfortabele ruimte. De ruimte (cabine) is
geheel naar wens in te richten.

•

Bij 24-uurs reguliere test gaat men direct na test weg.

•

Bij de sneltest ( na 10 minuten uitslag) wacht men op de uitslag. Vervolg uitgang
mogelijk bij positieve of negatieve test.

•

Teststraat is (voorjaar & zomer) ook in te richten voor motoren, fietsers en
voetgangers

Video: concept Drive Through corona teststraat
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Teststraat voetgangers ‘Outdoor’
De teststraat met mobiele testkamers wordt gebouwd op openbaar terrein of eigen
buitenterrein.
•

Video: concept Outdoor corona teststraat.
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Test vindt plaats op afspraak:
•

Optie 1: Er wordt gewerkt met een persoonlijke tijdslot en nummer voor
testkamer. Bij aankomst kan de persoon direct naar de testkamer.

•

Optie 2: Men meldt zich bij check-in balie en wordt dan toegewezen naar
een testkamer.

•

Er is parkeergelegenheid voor auto, motor & fiets. Men komt lopend naar de ingang
van de teststraat.

•

Routing is éénrichting. Teststraat heeft één ingang en één uitgang. Routing is
aangegeven met duidelijke signing.

•

Ingang en uitgang teststraat is met een slagboom.

•

Iedere deur van de testkamer is voorzien van duidelijke instructie signing.

•

Test vindt binnen plaats in veilige comfortabele omgeving. De testkamer heeft een
eigen ingang (vieze kant) voor de persoon die getest wordt. De medewerker heeft
eigen ingang (schone kant) en veilige werkplek in de ruimte. Schone en vieze kant
zijn van elkaar afgescheiden. De ruimte is geheel op wens en faciliteiten in te
richten.

•

Bij reguliere 24 uur test gaat men direct na afnemen test weg. Uitslag volgt thuis.

•

Bij de sneltest (10 minuten uitslag) wacht men op de uitslag in de comfortabele
kamer. Na uitslag kan men teststraat verlaten volgens ‘positieve’ of ‘negatieve’
uitgang. Bijvoorbeeld bij negatieve uitgang kan men direct door naar werkplek.

Teststraat voetgangers ‘Indoor’
Deze teststraat werkt hetzelfde als de testkamers outdoor. De teststraat met testkamers wordt
gebouwd op een binnen locatie.
Test vindt plaats op afspraak:
•

Optie 1: Er wordt gewerkt met een persoonlijke tijdslot en nummer voor testkamer.
Bij aankomst kan de persoon direct naar de testkamer.

•

Optie 2: Men meldt zich bij check-in balie en wordt dan toegewezen naar een
testkamer.

•

Er is parkeergelegenheid voor auto, motor & fiets. Men komt lopend naar de ingang van de
teststraat.

•

Routing is éénrichting. Teststraat heeft één ingang en één uitgang. Routing is aangegeven met
duidelijke signing.

•

Ingang en uitgang teststraat is met een slagboom.

•

Iedere deur van de testkamer is voorzien van duidelijke instructie signing.

•

Test vindt binnen plaats in veilige comfortabele omgeving. De kamer heeft een eigen ingang
(vieze kant) voor de persoon die getest wordt. Medewerker heeft eigen ingang (schone kant)
en veilige werkplek in de kamer. Schone en vieze kant zijn van elkaar afgescheiden. Ruimtes is
geheel op wens en faciliteiten in te richten.

•

Bij reguliere 24-uurs test gaat men direct na afnemen test weg. Uitslag volgt thuis.

•

Bij de sneltest (10 minuten uitslag) wacht men op de uitslag in de al daarvoor ingerichte test
kamer. Na uitslag kan men teststraat verlaten volgens ‘positieve’ of ‘negatieve’ uitgang.
Bijvoorbeeld bij positieve uitgang krijgt men geen toegang tot de werkplek.
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De testkamers (indoor & outdoor)
• Gescheiden ruimte door middel van plexiglas
tussenwand
• Veilige & comfortabele werkruimte voor personeel
• Veilige & comfortabele testruimte voor tester
• Ruimte goed te verwarmen

• Ruimte goed te ventileren
• Persoonlijke wachtruimte voor de tester

• Testkamers makkelijk aan elkaar te schakelen
• Testkamers makkelijk op -en af te schalen
• Testkamers voorzien van algemeen meubilair, internet, werkplek,
wastafel
• Ruimte op maat in te richten naar wens
• Hygiëne protocol voor tester
• Dagelijkse reiniging
Het Klassiek B.V. & Eventcare B.V.

