Maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen
Beste gast,
Hartelijk welkom. In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons
bedrijf. Ons bedrijf volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de rijksoverheid. Daarbij treffen
wij een aantal extra maatregelen vanuit onze branche organisatie om verspreiding van het virus tegen te
gaan.
Wij vragen u dringend mee te werken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te
beschermen.
Voor alle klanten en gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf.
Blijf dan thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Nop de Graaf en Stefan de Lange
Kameleon Terherne
Algemeen
• Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de inrichting.
• Kom niet als je verkouden bent of griepklachten hebt.
• Voor het betreden van locaties en bij gebruik van materialen handen wassen/desinfecteren met
de aanwezige middelen.
• Volg altijd aanwijzingen van personeel op.
• Speeltoestellen zijn toegankelijk, maar wees verstandig. Als het te druk wordt zoek dan een ander
plekje om met uw kind te spelen.
• Kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar mogen samen spelen en hoeven onderling niet de
afstand van 1.5m te bewaren.
• Wij vragen u niet met een groep van 3 of meer personen te komen, eigen gezinsleden, partner en
schoolklassen (t/m 12 jaar) zijn hiervan uitgezonderd.
• Wij houden afstand van elkaar en schudden geen handen.
Boekingen en betalingen
• U bent van harte welkom. Boek indien mogelijk online. Uiteraard kunt u ons ook mailen
info@kameleonterherne.nl of bellen 0566-689910.
• Betaal bij voorkeur online of contactloos met telefoon/pinpas.
Winkel en entree
• Onze winkel is opengesteld voor maximaal 3 klanten.
• Blijf achter de streep wachten tot u aan de beurt bent.
• Pinterminal wordt na fysiek gebruik gedesinfecteerd.
Boot
•
•

Voorkom samenscholing op de kade.
Wij wijzen u een plek aan, houdt ook aan boord 1,5 meter afstand tot anderen.

Sanitair
• Bij binnenkomst en verlaten van de sanitaire ruimtes handen wassen/desinfecteren met de
aanwezige middelen
• Toiletbril kunt u reinigen met desinfectiemiddel en toiletpapier

Horeca
• Onze horecavoorzieningen zijn geopend. Alleen bezorgen of afhalen van dranken/maaltijden is
mogelijk.
• Indien u binnen wilt plaats nemen is reserveren of inschrijven noodzakelijk.
• Houdt ook op het terras, bij het afhalen/bezorgen 1,5 meter afstand en betaal contactloos.
Hygiene
• Op al onze locaties zijn extra mogelijkheden om de handen te wassen en of te desinfecteren.
• Contact oppervlaktes worden dagelijks meerdere keren schoongemaakt. (Leuningen,
deurkrukken, knoppen, kranen, toiletten, melkbussen, et cetera.)
• Servies wordt gewassen op extra hoge temperatuur.
• Mededelingen helpen te herinneren aan maatregelen.
• Geen handen schudden
• Hoest en nies in de binnenkant de van elle boog.
• Gebruik papier zakdoekjes
• Houdt 1,5 meter afstand
Huisarts
De huisartspraktijken in de buurt zijn:
Huisartsen praktijk Akkrum
Leppedyk 37a
8491GJ Akkrum
0566-651600
Jouster Huisartsen
sluisdijk 30-0004
8501BZ Joure
0513-249950
Dokterswacht Friesland
Sneek, Heerenveen en Leeuwarden
0900-1127112
Vragen
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Bel: 0566-689910
Mail: info@kameleonterherne.nl

