CORONA PROTOCOL
IN 'T HOLT te Overloon

De belangrijkste basisregels die gelden voor iedereen op dit terrein.
WAT MAG NIET
• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
smaakverlies of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan kunt u helaas niet welkom.
WAT DOEN WE WEL
• Elke gast moet zich vooraf per e-mail of telefoon aanmelden en krijgt dan een exacte tijd en
datum waarop hij/zij het terrrein kan betreden.
• Was vaak uw handen; Er staan op diverse plaatsen zeep, ontsmettingsspray en papieren
wegwerpdoekjes klaar.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
• Maak geen lichamelijk contact. Schud geen handen;
• We houden allemaal anderhalve meter afstand (twee armlengtes) van anderen. Dit geldt niet
voor leden van één huishouden.
• De totale groep bestaat uit maximaal 10 personen, waarvan maximaal 8 gasten.
• Alle activiteiten vinden plaats in de buitenlucht. De binnenruimte is deze zomer (2020) gesloten.
• Volg de instructies van de begeleider altijd op.
• Er zijn (papieren of stoffen) mondkapjes aanwezig die gebruikt kunnen worden. Gooi ze na
gebruik in de prullenbak (papieren) of wasmand zodat ze weer gereinigd kunnen worden.
TOILETGEBRUIK
• Was voor en na gebruik van het toilet uw handen.
• Gasten die naar het toilet gaan ontsmetten zelf de deurklink en andere onderdelen die
aangeraakt zijn, dus ook de bril e.d. Dit kan voor het toiletgebruik gedaan worden, maar moet
ontsmet worden na het toiletgebruik. Er staan voor het toilet zeep, ontsmettingsspray en papieren
wegwerpdoekjes klaar.
WAT DOET DE BEGELEIDING
• Voordat u het terrein opkomt wordt aan u gevraagd of u gezondheidsklachten heeft. Als dit het
geval is, kunt u het terrein niet betreden.
• De begeleider houdt minimaal 1,5 meter afstand van de gasten.
• De begeleider draagt zo veel mogelijk als nodig handschoenen.
• Zo veel als noodzakelijk worden gebruikte materialen en aangeraakte oppervlakten ontsmet.
• Veiligheid en hygiëne voor iedereen moet altijd voorop staan.

