Wijk zijn open, maar wel onder strikte voorwaarden
van de overheid:
Eethuis (binnen)
Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel)
Bezoekers moeten reserveren en registreren.
Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitgezonderd tweetallen en mensen die een gezamenlijk
huishouden vormen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen
die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)
•

In een checkgesprek(triage) vooraf tussen medewerkers en gast wordt ingeschat of een bezoek
gezondheids risico’s oplevert. Indien dit checkgesprek vooraf geen problemen vaststelt mag
er binnen gewoon bediend worden zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen. Wel serveren wij
uit met gepaste afstand, waarna u zelf uw bestelling kunt pakken.

Terras (buiten)
Op terrassen geldt geen maximum aantal personen maar evenals in de publieke ruimte vindt
handhaving van de 1,5 meter plaats vanaf drie personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten
en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
Het terras staat momenteel op 1,5 meter opgesteld en de tafels dienen op deze plaatsen te blijven
staan om de 1,5 meter regel na te leven. Wij verzoeken u dan ook om niet met de tafels en stoelen
te schuiven.
•

In een checkgesprek(triage) vooraf tussen medewerkers en gast wordt ingeschat of een bezoek
gezondheids risico’s oplevert. Indien dit checkgesprek vooraf geen problemen vaststelt mag
er buiten gewoon bediend worden zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen. Wel serveren wij
uit met gepaste afstand, waarna u zelf uw bestelling kunt pakken.
Dit zijn de richtlijnen waar wij ons (helaas) momenteel aan moeten houden en we hopen op snel
gastvrijere tijden!
Graag zien we ieder snel weer in goede gezondheid!

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan vragen wij u thuis te blijven en niet
naar het eethuis of terras te komen.

