Beste gast,
Bedankt voor je reservering, middels deze brief informeren wij
je over de richtlijnen die zijn opgesteld:
Wij werken uitsluitend via reserveringen, deze kun je doen via info@sluisje.nl
of aan de deur (bij voldoende plek). Voor reserveringen zullen wij je vragen of
je geen gezondheidsklachten hebt.
Gasten worden op gepaste afstand naar hun tafel begeleid. Houdt ook buiten
voor binnenkomst 1,5 meter afstand aan.
Houdt 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers maar:
Aan een tafel of aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijk
huishouden die uit meer personen bestaat binnen 1,5 van elkaar af zitten
Bij een groep van drie of meer personen dienen jullie een gezamenlijk
huishouden te vormen
’t Sluisje kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid en/of
griepklachten, heb je deze klachten, blijf dan thuis.
Was (of desinfecteer) bij binnenkomst en na toiletbezoek grondig je handen
Tijdens de show moeten we je helaas vragen om te blijven zitten, ook foto’s
samen met de artiest is helaas op dit moment niet mogelijk.
Wij zullen na ieder bezoek de menukaart, tafels, stoelen en de toiletten grondig
reinigen
Betaal contactloos, dus of met pin of plaats contant geld in een schaal waarna
de medewerker dit contactloos kan aannemen
Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels, opgelegd door de overheid
dan kan de toegang tot ons restaurant worden ontzegd. Eventuele schade die ’t
Sluisje lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden
verhaald.

CHECK VOOR GASTEN

Had je een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur:
•
•
•
•

HOESTEN
NEUSVERKOUDHEID
KOORTS
BENAUDHEIDSKLACHTEN

• Heb je op dit moment een huisgenoot met
bovengenoemde klachten?
• Heb je het Corona virus gehad en is dit de afgelopen 7
dagen vastgesteld in een lab?
• Heb je een huisgenoot/ gezinslid en heb je in de
afgelopen 14 dagen contact met hem of haar gehad
terwijl deze persoon nog klachten had?
• Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt
gehad met iemand waarbij het Corona Virus is
vastgesteld?
Indien een van bovenstaande vragen met JA beantwoord
wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak.

