Corona maatregelen De Soester Duinen
De Soester Duinen stelt hoge prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van onze
gasten en medewerkers.
Deze maatregelen gelden voor zowel de vergadergasten, gasten voor feesten en
particuliere bijeenkomsten, als de gasten die onze brasserie of terras bezoeken.
Er wordt uitgegaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bezoeker en
locatie om gestelde veiligheids- en hygiënevoorschriften na te leven. Het behelst de
afspraken waar medewerkers van De Soester Duinen zich aan houden, om de
veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen.
Als er in de toekomst wijzigingen zijn worden deze toegepast in onze locatie en wordt
deze pagina ge-update. Dank voor uw begrip en medewerking.
Maatregelen om veiligheid van onze gasten te waarborgen:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid.
Alle gasten dienen een vaste zitplaats te hebben.
Vanaf 25 september zijn wij verplicht om van alle gasten, die gebruik willen
maken van onze Brasserie, het terras of zalen, bij binnenkomst het
coronatoegangsbewijs te scannen en identiteitsbewijs te vergelijken met de
gegevens van de scan.
Zonder coronatoegangsbewijs is toegang tot onze locatie helaas niet mogelijk.
Kijk voor meer informatie over de het coronatoegangsbewijs op
www.coronacheck.nl
Bij de ontvangst vindt tevens een controlegesprek plaats op coronagerelateerde gezondheidsklachten.
Volg te allen tijde de aanwijzingen van onze medewerkers.
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst bij het hygiëne-station.
Geef elkaar de ruimte. Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere gasten.
Graag betalen met pin.
Verzet uw reservering wanneer u last heeft van één (of meerdere) van de
volgende klachten: verkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, verhoging of koorts.
Verzet uw reservering wanneer iemand in uw huishouden koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Medewerkers desinfecteren ieder half uur hun handen.
Blootgestelde oppervlakten zoals deurgrepen en toiletten worden regelmatig
gedesinfecteerd.

Vergaderingen, (familie)bijeenkomsten, bruiloften
Capaciteit
o Wij houden rekening met de maximaal gegeven capaciteit per zaal. Daarbij is
rekening gehouden met de gewenste 1,5 meter afstand tussen personen.
o Alle gasten dienen een vaste zitplaats te hebben.
Voorbereiding organisator
o Als organisator van een vergadering, (familie)bijeenkomst of bruiloft vragen wij
vriendelijk de informatie over de coronatoegangsbewijs te delen met uw
gasten, zodat de ontvangst zo soepel mogelijk verloopt.
o

U kunt hiervoor onderstaande informatie delen met uw gasten:
Ø Alle horeca gelegenheden, waaronder De Soester Duinen, dienen van alle
gasten die gebruik willen maken van het restaurant of de zalen, bij
binnenkomst het coronatoegangsbewijs te scannen en identiteitsbewijs te
vergelijken met de gegevens van de scan.
Ø Houdt deze bij de hand bij binnenkomst, zodat een snelle doorloop
mogelijk is.
Ø Zonder coronatoegangsbewijs is toegang tot de locatie helaas niet
mogelijk.
Ø Kijk voor meer informatie over de het coronatoegangsbewijs op
www.coronacheck.nl

