www.happymoose.nl

Beperk verspreiding
van het Coronavirus
Om de gezondheid en veiligheid van onze
gasten en medewerkers te kunnen waarborgen
hebben wij een aantal maatregelen getroffen:

● Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis!
Beperk verspreiding van het Coronavirus.

● Volg instructies van het personeel op.
Onze medewerkers staan voor u klaar en helpen u waar mogelijk.

● 1.5 meter afstand houden!
Geef uzelf en onze medewerkers 1.5 meter ruimte.

● Huisgenoten of tweetallen mogen samen
aan tafel zitten.
Vanaf 3 personen dient men dus tot één huishouden te behoren.

● Wij verlenen service op gepaste afstand.
Op deze manier is het zo veilig mogelijk voor uzelf en onze medewerkers.

● Betaal met pin / contactloos.
Liever niet met contant geld i.v.m. hygiëne.
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Richtlijnen
heropening
Hierbij de richtlijnen aangaande de heropening
van ons bedrijf.
● Bij reserveren
Dineren binnen kan alleen op reservering via 079-8895838.
Wij mogen momenteel niet meer dan 30 gasten ontvangen.
Wij hebben gezorgd voor minimaal 1.5 meter afstand tussen de tafels.
Voor het terras hoeft u niet te reserveren, ook hier hebben wij gezorgd
voor minimaal 1.5 meter afstand tussen de tafels.

● Bij aankomst / binnenkomst
Je betreedt via de aanlooproute de hoofdingang.
Wij trachten ophoping van gasten bij de hoofdingang te voorkomen.
Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
Aansluitend vind er een controlegesprek plaats om in te schatten of er
gezondheidsrisico’s zijn. Zo ja, dan moeten wij u helaas de toegang
ontzeggen.
Alle gasten dienen de handen bij binnenkomst te desinfecteren met bij ons
aanwezige handgel.
Zijn er geen gezondheidsrisico’s dan begeleiden wij u op gepaste afstand
naar uw tafel.

Huisgenoten of tweetallen
mogen samen aan tafel zitten.
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● Tijdens uw bezoek
Wij verlenen service op gepaste afstand.
Het uitserveren van borden en glazen doen wij door middel van een
uitserveertafel. Gasten kunnen zelf hun bestelling van de tafel pakken.
Wisselen van tafel doet u in overleg. Dit i.v.m. reinigen en desinfecteren.
Volg instructies van het personeel op.

● Bij vertrek
Wij vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van contactloos betalen.
Wij reinigen en desinfecteren alle tafels, stoelen en menukaarten grondig
als de gasten het bedrijf verlaten.

● Extra aandacht voor uw en onze hygiëne
Onze medewerkers hebben dagelijks een controlegesprek over hun
gezondheid voor aanvang van hun werkzaamheden.
Onze werkplekken worden op 1,5 meter afstand van elkaar gerealiseerd.
Hiermee voorkomen wij kruislijnen.
Wij reinigen elke 30 minuten onze handen en elk uur onze werkoppervlakken.
Wij schudden geen handen.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en vragen alle gasten om
dit ook te doen.

Volg instructies op

Houd 1.5 meter afstand

Betaal contactloos

