Corona-aanpassingen Parkhuys Rosarium
Beste gasten,
In navolging op de aankondigingen van de overheden hebben wij besloten enige aanpassingen te doen waarmee een
eventueel aanwezige kans op besmetting tijdens een verblijf bij ons drastisch gereduceerd wordt.
Ons doel:
Voorkomen dat er nabij contact is tussen mensen uit uw gezelschap en mensen van ons personeel of mensen uit
andere gezelschappen. U kunt dan dus eventueel alleen nog door mensen uit uw eigen gezelschap besmet raken.
Uiteraard zorgen wij dat het totaal aanwezige mensen onder de 100 blijft. Verder gaan we dat als volgt aanpakken:
Ieder een eigen ingang
‘Een geluk bij een ongeluk’, zelden was het gezegde meer van toepassing. Stomtoevallig hebben wij namelijk een
horeca-bedrijf gebouwd wat zo uitmuntend geschikt is voor gevraagde Corona-aanpassingen dat wij nu zélfs nog in
Italië open zouden mogen blijven!
Wat wil het geval? Wij beschikken over maar liefst 13 buitendeuren, ieder zijn eigen deur dus! 12 van deze deuren
geven rechtstreeks toegang tot onze 4 verschillende publieksruimten. Bij de ingang van het park zullen we u vragen
de voor u bestemde deur te gebruiken. Uw naam wordt op de deur in kwestie aangebracht. Jassen kunt u bij uw
tafels houden.
Ons personeel komt niet dichter dan 2 meter bij u en uw gezelschap
In iedere publieksruimte zetten wij vervolgens een dressoir bij de doorgang naar de centrale ruimte of de bar. Voor
groepen in de ‘eigen ruimtes’, maar ook voor gasten van de Brasserie geldt dat bij dit dressoir u uw bestellingen kunt
plaatsen. Ons personeel zal zich daar veelvuldig laten zien, maar altijd minstens 2 meter afstand van u houden. Wij
plaatsen vervolgens uw consumpties op het dressoir. Aan u de vraag zelf uw consumpties hier af te nemen. Zeer
gewaardeerd wordt het als u de vuile vaat weer op het dressoir wilt plaatsen. Uiteraard kunnen wij ook na uw
vertrek de tafels afruimen!
De bar wordt afgezet met een afbakening. We vragen u vriendelijk de bar niet te naderen maar afstand te houden
als u ons iets wil vragen!
Specifieke instructies voor toilet gebruik
Middels dit schrijven, maar ook met extra uitleg bij de toiletten, vragen wij onderstaande nauwgezet op te volgen:
- Kinderen van 12 jaar en jonger moeten vergezeld van een volwassene naar het toilet.
- Oudere kinderen dienen door een volwassene vooraf geïnstrueerd te worden omtrent deze regels.
- Bij binnengaan van het voorportaal van het toilet graag met uw ellenboog de deur openen.
- Indien een andere gast in het voorportaal aanwezig is graag direct het portaal weer verlaten.
- Zowel voorafgaand aan uw toiletbezoek, maar ook naderhand uiteraard, uw handen wassen.
Extra hygiëne instructies voor ons personeel:
- Vanzelfsprekend zal er niemand werkzaam zijn met verkoudheidsklachten en/of koorts. Ieder half uur
wassen wij onze handen.
- Hoesten of kuchen doen wij in onze mouwen, hierna wassen we wederom onze handen.
- IJsblokjes doen wij met een tangetje in de glazen.
- Al het glaswerk gaat na gebruik door de vaatwasser.
Met deze aanpassingen hopen wij een meer dan veilige omgeving gecreëerd te hebben in deze bizarre
omstandigheden. Wij hopen met u dat deze maatregelen gauw overbodig mogen blijken maar vragen u deze
handelingsinstructies nauwgezet te volgen!
Dank voor uw medewerking!
Het Parkhuys Rosarium team

