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Coronaprotocol  
 
 

Bepalingen bezoekers 

1. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten 
tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.  

2. Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige (online) reservering met een geldig entreekaartje 
voor de dag en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is; zij komen op tijd of maximaal 

15 minuten voor starttijd – dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen. Het is vooralsnog niet 
mogelijk zonder reservering de instelling te bezoeken.  

3. Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zoveel mogelijk met eigen vervoer en ga vooral 

naar instellingen in (de omgeving) van je woonplaats.  

4. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).  

5. Groepsrondleidingen, -arrangementen,-tickets of -activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang  

6. Schoolreisjes van kinderen onder de 12 jaar volgen het actuele advies van het RIVM, in overleg met 
veiligheidsregio en de betreffende basisschool.  

7. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.  

8. Volg altijd de hygiënemaatregelen.  

9. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers op.  

10. Wij doen ons uiterste best om de veiligheid te faciliteren. Neem ook uw eigen 
verantwoordelijkheid in de naleving van deze bepalingen. We doen het samen.  

Hygiënemaatregelen 
  
1. Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn. o - 20 seconden met 

water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een 

afsluitbare vuilbak.  

o - Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat 

je naar de wc bent geweest.  

 
2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.  

4. Was daarna je handen.  
5. Schud geen handen.  

6. Houd 1,5 meter afstand van anderen.  
 

Maatregelen bij gezondheidsklachten 
 
1. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 

graden Celsius)? Blijf thuis!  

2. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is 
ook van toepassing op huisgenoten.  


