CORONA
HUISREGELS
Houd u aan de algemene RIVM gezondheid regels
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom niet naar onze kinderboerderij als u of uw gezin gezondheidsklachten heeft zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts, of moeilijk ademen. (minimaal
24 uur klachtenvrij)
Ook bent u de afgelopen 14 dagen niet in aanraking geweest met een coronapatiënt
Desinfecteer voor dat u het park betreed uw handen met de aanwezige desinfectie.
Was regelmatig uw handen volgens de richtlijnen van de RIVM.
Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.
De gezondheid van onze gasten en medewerkers staat altijd bovenaan. Wij willen een plek zijn waar kinderen weer even lekker kunnen buiten spelen, ouders
kunnen ontspannen in een bosrijke omgeving. Géén locatie waar we elkaar besmetten.
Wij vertrouwen op ieders medewerking en zich te houden aan de nieuwe Corona regels, zo voorkomen we boetes door de controlerende instanties.
Als u zich niet aan de regels houdt dan zijn wij helaas genoodzaakt om u te vragen om het park te verlaten.

1.5 meter
▪
▪
▪
▪
▪

Houdt 1.5 meter afstand tot andere bezoekers en onze medewerkers.
Geef elkaar de ruimte, en vermijd drukke plekken op ons park.
Gezinnen en tweetallen zijn uitgezonderd van de 1.5 meter regel.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn onderling uitgezonderd van de 1.5 meter regel.
Kinderen 12 jaar mogen onder toezicht (va.18 jaar) vrij spelen.

Terras
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Neem alleen plaats aan tafel met uw eigen gezin.
Houdt altijd 1.5 meter afstand tot andere gasten.
Staan op het terras is verboden.
Blijf daarom gedurende u bezoek aan de tafel zitten.
Laat de tafel en de stoelen op deze plek staan.
Haal uw bestelling alleen af.
Reken uw bestelling per pin af.

Speeltuin en activiteiten:
•
•
•

Volg de looproute en de aanwijzingen op ons terrein.
Kinderen mogen (onder toezicht) vrij spelen in de speeltuin.
Vanaf 18 jaar houdt u zoveel mogelijk toezicht, en raak u zo min mogelijk aan.

Horeca en terras:
•
•
•
•
•

In ons Boshuus is de routing gewijzigd, er is een aparte in,- en uitgang.
Houdt u aan de basisregels houdt 1.5 meter afstand tot elkaar, en geeft elkaar de ruimte
Betaal zoveel mogelijk contactloos met de pin
Wij zijn een Rookvrij park, wilt u toch roken dan vragen wij u om dit buiten het terrein te doen, geef dit door aan de kassamedewerker.
Beperk het tussentijds verlaten van het park echter zoveel mogelijk.

Toiletgebruik:
•
•

In het toiletgebouw houdt u zich aan de 1.5 meter regel
U desinfecteert na gebruik de contactpunten met het daarvoor bestemde ontsmettingsmiddel.

EHBO
•
•
•
•
•
•
•

Uiteraard staan de EHBO medewerkers gewoon voor je klaar, maar zullen je fysiek zo min mogelijk aanraken.
Instructies worden op afstand gegeven. Benodigd materiaal wordt beschikbaar gesteld.
Wij voeren geen mond op mond beademing is niet toegestaan, advies KNV EHBO
Alarm nummer (geen spoed): 0900-8844
Huisartenpost Deventer (geen spoed): 0570-501777
Huisartsen Holten (geen spoed):0548-363553
Spoed: 112
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