ONZE REGELS MET OOG OP COVID 19

VAN TE VOREN

• blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 C)
en/of benauwdheidsklachten.
• blijf thuis als u één van de volgende klachten hebt:
• neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging (tot 38C).

• na aankomst dient u direct uw handen te desinfecteren.
• u bent verplicht om u naam en e-mailadres achter te
laten bij binnenkomst. Mocht zich een gast melden, die
aangeeft COVID-19 positief te zijn dan wordt iedereen
benaderd die diezelfde dag bij EM-TRAC aanwezig was.
E-mailadressen worden na vier weken verwijderd, en
worden alleen voor bovenstaand doeleinde gebruikt.
• schud geen handen.
• u dient te allen tijde de (loop) instructies van de
gastvrouw op te volgen.

TIJDENS

BIJ
BINNENKOMST

• gebruik van de airconditioning wordt beperkt.
• respecteer een afstand van minimaal anderhalve meter.
• hoest en nies altijd in de elleboog.
• uitleen materiaal is beperkt, zorg voor voldoende eigen
materiaal.
• er zijn toiletregels wanneer u gebruik wenst te maken van
het toilet. U dient na een toiletbezoek een gedeelte van
het toilet schoon te maken. Schoonmaakmiddelen worden
door ons verstrekt.
• u dient te allen tijde de instructies van de gastvrouw op te
volgen. Gelieve te wachten op de aangegeven plek tot onze
gastvrouw u deze aanwijst.

WAT DOEN WIJ

• wij maken gezamenlijke oppervlakken
regelmatig schoon (balie, deurklinken,
handvaten, tafels).
• wij leggen voorwerpen neer in plaats van ze
van hand tot hand over te geven.
• wij gebruiken wegwerphandschoenen als het
nodig is om voorwerpen aan te raken.
• wij hebben nog altijd de grote glimlach en
de intentie om u in alles te ondersteunen, al is
dit op sommige momenten niet altijd zoals u
wellicht van ons gewend bent.
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EM-TRAC is niet
aansprakelijk voor de
gasten die zich niet houden
aan de 1,5 meter afstand
regel die is voorgeschreven
door de overheid. Dit is de
verantwoordelijkheid van
iedere aanwezige zelf.
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