
Protocol en algemene richtlijnen voor gasten van                                      

D’n Boogerd 

 

1. Houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Volg de 

aangegeven looprichtingen zodat de afstand kan worden gevolgd. De ingang en uitgang zijn 

voorlopig gescheiden, volg de aanwijzingen ter plekke. 

a. aan een tafel in de foyer zijn stoelen geplaatst welke minimaal 1,5 meter uiteen staan. 

Deze stoelen mogen niet worden verzet. In de foyer mag u verder alleen zitten en niet staan 

of lopen.  

b. aan de bar mogen geen personen plaatsnemen, dit in verband met de looprichting en 

minimale afstand tot de zitplaatsen in de foyer. Men mag alleen  op de daarvoor beschikbare 

plaats (aangeduid) afrekenen voor genoten consumpties, met een medewerker.  

c. In de zalen zijn stoelen (en soms tafels) geplaatst op de minimale afstand van 1,5 meter 

ten opzichte van elkaar. Het is de bedoeling dat u gaat zitten en de stoelen niet verplaatst 

zodat de afstand van 1,5 meter altijd kan worden gewaarborgd.  

d. De gasten geven via een bestellijst hun consumpties door, de medewerker plaatst deze 

vervolgens op de trolley, deze zal in de zaal worden gezet. De gasten nemen zelf hun 

drankjes van de trolley. In de foyer halen de gasten hun consumptie af bij de bar. Volg hier 

de aanwijzingen van het personeel. 

2. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt  

3. Het gemeenschapshuis kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of 

griepklachten  

4. U dient altijd de aanwijzingen van het personeel op te volgen 

5. Was bij binnenkomst grondig je handen of gebruik de gel 

6. Beperk wc-bezoek tot een minimum.Was voor en na het toiletbezoek grondig je handen, 

en reinig de wc-bril 

8. Betaal altijd contactloos (pin of mobiel) aan de bar bij vertrek en volg daar de 

aanwijzingen ten aanzien van de afstand. 

9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het gemeenschapshuis en/of de 

geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het gemeenschapshuis 

worden ontzegd.  


