CORONAPROOF
BEZOEK ONTVANGEN
IN DE QUARANTAINER

ONS VERHAAL
De Quarantainer is een mobiele ontmoetingsplek
voor risicogroepen en hun dierbaren, zonder dat
er f ysiek contact plaatsvindt. De uitvinding biedt
uitkomst aan ouderen, ernstig zieken of mensen
die in de laatste fase van hun leven zijn en
afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Met
de huidige pandemie-crisis, kan De Quarantainer
toch zorgen voor verbinding.
Het idee is ontstaan bij Paco Voorhans, die sinds
2019 onderdeel is van het Eventcare team en
overal kansen en mogelijkheden ziet - zelfs in
tijden van crisis. Niet zo lang geleden is bij hem
kanker geconstateerd, hier gaat hij niet meer van
genezen. Het is niet duidelijk hoe lang hij er nog
mag zijn. Toch heeft dit hem en zijn krachtige
persoonlijkheid niet uit het veld geslagen, maar
het heeft hem wel aan het denken gezet: "Wat
als ik in deze crisis in de laatste fase van mijn
leven terecht kom, betekent dit dan dat ik niet
met mijn geliefde kan zijn? Dat ik alleen moet
ster ven en geen f ysiek afscheid kan nemen?"
Eventcare is een creatief evenementen
productiebedrijf wat concepten creëert en
logistieke uitdagingen realiseert sinds 2016.
De komende maanden liggen de evenementen
stil, maar onze krachten niet. Onze er varing in
het ontwikkelen, plannen en uitvoeren gaan wij
inzetten om een steentje bij te dragen. Om zorg
te dragen voor degenen die het extra nodig
hebben in deze tijden.
Inmiddels is ook de 'The Paco Foundation' opgericht, de stichting waar de Quarantainer onder
komt te vallen, hierin wordt Paco's naam voor
altijd vereeuwigd. Deze stichting staat geheel
in het teken van 'connecting people': creatieve
oplossingen ontwikkelen om mensen die dit
nodig hebben dichter bij elkaar te brengen en
te verbinden.

THE PACO FOUNDATION
EN DE QUARANTAINER
IN DE STRIJD TEGEN
EENZAAMHEID

DE QUARANTAINER
De Quarantainer is een container, met daarin
twee compartimenten die door een plexiglas
wand afgescheiden zijn van elkaar. In de
container wordt er gecommuniceerd via een
intercomsysteem en beide compartimenten
hebben een eigen ingang. De Quarantainer is
gecreëerd met behulp van een medisch partner
en wordt na elke ontmoeting grondig gereinigd.
Op deze manier biedt de uitvinding uitkomst aan
ouderen, ernstig zieken of mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en afscheid moeten
nemen van hun dierbaren.

IN HET KORT
- Corona-proof mobiele ontmoetingsplek
- Veilig bezoek ontvangen voor risicogroepen en
hun dierbaren
- Voor zorginstellingen, GGZ instellingen,
woongroepen en ziekenhuizen
- Ontwikkeld door non-prof it organisatie:
Stichting The Paco Foundation
- Direct leverbaar door heel Nederland
- Blijft zo lang staan als nodig
- Verkrijgbaar vanaf €3000,Direct aanvragen via: aanvragen@quarantainer.nl

TECHNISCHE
SPECIFICATIES
QUARANTAINER

-

-

Container met twee compartimenten;
Afgescheiden door een plexiglas wand;
Twee aparte ingangen;
Een klapraam in beide compartimenten;
Buitenmaten:
Breedte: 6 meter
Diepte: 2.44 meter
Hoogte: 2,59 meter
Stroomaansluiting: 230V - losse groep 3500w;
Beide compartimenten hebben een stopcontact;
Beide compartimenten zijn standaard voorzien
van TL verlichting;
In de standaard uitvoering is de deur 81cm
breed.

Eventcare is de ontwikkelaar van de
Quarantainer en draagt onder andere zorg voor
de logistiek, praktische uitwerking, project
management, planning en realisatie.
Van het ombouwen van de containers tot aan de
plaatsing op locatie en informatie voorziening.
Samen met een enorm team aanpakkende harde
werkers, zorgen we er voor dat we binnen een
korte tijd veel Quarantainers kunnen plaatsen.
Eventcare is een evenementen- en productiebedrijf waar door de crisis al het werk stil is
komen te liggen. Onze er varing in snel schakelen, creatieve oplossingen vinden en aanpakken
zetten we in om in korte tijd heel veel
instellingen te helpen.
Samen strijden we tegen de eenzaamheid.

EVENTCARE
ONTWIKKELAAR
LOGISTIEK, PLANNING
EN REALISATIE

KINASE
MEDISCH PARTNER
EN ADVISEUR

In Samenwerking met KINASE zorgen wij er voor
dat de Quarantainers medisch kloppend worden
gebouwd en ingericht. De zorgprofessionals van
KINASE hebben een adviserende rol in het op timaal en veilig gebruiken van de Quarantainer,
aan de hand van infectiepreventie protocollen,
bezoekers- en hygiëne protocollen.
KINASE geeft advies op maat voor optimaal gebruik binnen jouw organisatie, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het naleven
van de protocollen ligt bij de organisatie.
KINASE is opgezet door bevlogen zorgprofessionals met een passie voor de bedrijfskundige
kant van de zorg. Ze hebben veel plezier in het
zorgen voor patiënten, maar zijn voortdurend geprikkeld door de vraag hoe ze zorg beter kunnen
organiseren.

Interieur
Het meubilair van onze partner CooLoo (circulair
design van Nederlandse bodem) is gemaakt op
basis van reststromen en circulaire technieken.
Ze werken met een anti-bacteriële coating.
Plexiglas
De glazenwand die de twee ruimtes van elkaar
schijdt komt van onze partner VDS Kunststoffen
bv. Ze zijn groothandel en importeur van plexiglas en zetten zich belangeloos in voor de
Quarantainer.
Intercomsysteem
Onze partner Peak Audio biedt diverse intercomsystemen aan om mee te communiceren, met de
keuze voor simpel, medium of premium.

INRICHTING
EN FACILITEITEN
VAN DE QUARANTAINER

KINASE
PARTNERS
MEDISCH
PARTNER
MEDE MOGELIJK
QUARANTAINER
GEMAAKT DOOR

CONTACT
Voor aanvragen of meer informatie over de
Quarantainer:
aanvragen@quarantainer.nl
MEDE MOGELIJK GEMA AKT DOOR ONZE
PA RTN E RS , O NT W I K K E L A A RS E N S P O N SO R E N

Voor andere informatie of pers aanvragen:
info@quarantainer.nl
Voor meer informatie, veel gestelde vragen, media en partners:
w w w.quarantainer.nl
Postadres:
The Paco Foundation
Analoogstraat 20
1033 MR Amsterdam
+(0)20 214 81 25
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