WACHT TOT U NAAR EEN TAFEL BEGELEID WORDT
Algemene richtlijnen voor de gasten
1.
2.
3.
4.
5.

Je wordt ontvangen door een Toeters medewerker, je kunt niet zomaar gaan zitten.
Voordat je ons café/terras betreedt, maak gebruik van de hand-gel die klaar staat.
Er vindt een gesprek plaats over je gezondheid/die van je naasten.
Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers. Maar:
a. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die
uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
b. Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit
meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
6. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
7. Hoesten/niezen in de ellenboog.
8. Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
9. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op.
10. Was na toiletbezoek grondig je handen.
11. Betaal zo veel mogelijk contactloos (pin of mobiel)
12. Wanneer je je niet aan deze regels houdt, kunnen we je de toegang ontzeggen.
13. Bij controle BOA’s ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de informatie die je
aan ons hebt gegeven.
14. Geen tafels aan elkaar schuiven, of extra stoelen bijplaatsen zonder toestemming
personeel.

Extra richtlijnen voor binnen in ons café
1. Wij hanteren een maximum van 30 personen in het café.
2. Ook binnen kun je niet zomaar aan een tafel/de bar gaan zitten, je wordt ontvangen
door een Toeters medewerker.
3. Je wordt geacht te reserveren, dit mag ook terplekke aan de deur.
4. Er vindt een gesprek plaats over je gezondheid/die van je naasten.
5. Wij hebben plekken gecreëerd waar je plaats kunt nemen, je wordt daar naar toe
begeleid.

Wij begrijpen dat deze situatie niet ideaal is, voor ons namelijk ook zeker niet.
Maar als wij ons aan deze regels houden, des te groter de kans is dat we met meerdere
personen aan één tafel mogen zitten. Wij rekenen daarom op uw begrip en medewerking!
Opdat alles maar snel weer lekker normaal kan zijn. Wij kijken ernaar uit, ondanks alle
maatregelen, om er met jullie een mooi seizoen van te maken!

