CORONA PROTOCOL ARSENAAL THEATER
Eindelijk mogen wij vanaf 1 juni a.s. deels open, vanaf 12.00 uur mogen wij u ontvangen op onze locatie.
Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd zoals de tafelindeling (binnen), het terras, de looproutes (in- en
uitgangen) en de kaart (lunch/diner). Deze opzet zorgt voor de inachtneming van de 1,5 meter maatregelen voor uw
en onze gezondheid.
Het terras is geschikt gemaakt om u te ontvangen voor een drankje en/of een hapje.
Het café- en restaurantgedeelte is klaar voor de ontvangst van maximaal 30 personen.
In de theaterzaal mogen wij voorlopig ook 30 personen ontvangen, dat wil zeggen dat het mogelijk is om kleine
vergaderingen op 1,5 meter afstand te organiseren. Vanaf 1 juli 2020 verwachten wij een verruiming naar 100
personen.
Bij binnenkomst vragen wij uw naam, telefoonnummer en naar gezondheidsklachten.
Wij mogen gasten weigeren met gezondheidsklachten.
Algemene richtlijnen
We werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Hierna leest u onze procedure die gevolgd wordt door ons en die
ook door u gevolgd dient te worden.
De procedure:
Bij aankomst zal er gevraagd worden naar uw gezondheid d.m.v. een triage.
1. Had u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
- Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden en/of benauwdheidsklachten.
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het (nieuwe) Coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe Coronavirus en heeft u in de afgelopen veertien dagen contact
met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Houd 1,5 meter afstand tussen andere gasten en personeel.
Aan één tafel mogen maximaal 2 personen zitten of meerdere personen als zij uit een gezamenlijke huishouding
afkomstig zijn. Dit is ook het geval aan de bar en in het cafégedeelte.
Op het terras is alleen zitten toegestaan.
Volg altijd de instructies van het personeel.
Gebruik de desinfecterende middelen bij de ingang en uitgang.
Volg de aanwijzingen op de bordjes die de routing vermelden.
Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5 meter regels van ons bedrijf, opgelegd door de overheid, kan de toegang
worden ontzegd.

