
 

 

Veiligheid en hygiëne in en om de Stenge 

• Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts, benauwdheid.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. 

• Desinfecteer bij binnenkomst je handen, volgens de procedure hand desinfectie 

• Bij binnenkomst dient men zich eerst te melden bij de receptie, hier vindt een inventarisatie 

plaats over eventuele gezondheidsklachten. 

• Hou altijd 1,5 meter afstand tot iedereen, medewerkers en bezoekers. 

• Nies en hoest in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes of tissues. 

• Medewerkers mogen bij niet naleven regels door bezoeker, bezoeker de toegang tot de 

accommodatie weigeren.  

• Betaal zoveel mogelijk contactloos met pin/mobiel of op factuur. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 

   

Richtlijnen bijeenkomsten in de Stenge 

• Het huishoudelijk reglement van de accommodatie blijft altijd van toepassing. 

• Bijeenkomsten dienen van te voren gereserveerd te worden.  

• Per bijeenkomst wordt een verantwoordelijke aangewezen van de organisator, deze persoon 

is tevens aanspreekpunt voor de medewerkers van de Stenge. 

• De zalen worden ingericht conform de richtlijnen van het RIVM met 1,5 meter afstand 

onderling, deze opstelling dient ten alle tijden gehandhaafd te worden. 

• Indien er gelijktijdig meerdere groepen in het gebouw een bijeenkomst hebben, dienen deze 

groepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te worden om ophoping van grote groepen te 

voorkomen. 

• Wij zullen niet meer personen toestaan dan de door de overheid vastgestelde norm, die op 

het moment van de bijeenkomst van toepassing is. 

• Bezoekers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op te volgen. 

• Er worden daar waar mogelijk 1-richting looproutes aangegeven. 

• Was voor en na het nuttigen van consumpties uw handen. 

• Betaal bij voorkeur contactloos via pin/mobiel of op factuur.  

• Indien toegestaan is horeca mogelijk, binnen de richtlijnen. 

• Draag bij verplaatsingen binnen een mondkapje. 
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