Covid-19 maatregelen Eetfestijn Jong Zulte 19 & 20 september 2020
- In zaal Firtelhof geldt het verplicht dragen van een mondmasker. Dit masker mag je enkel afzetten aan tafel. Bij het
verlaten van de tafel om bv naar het toilet te gaan, te roken of..., dien je steeds je mondmasker op te zetten.
- De kapstokken in de inkomhal zullen niet gebruikt kunnen worden, iedereen dient zijn jas mee te nemen aan tafel.
- De ingang is 1-richtingsverkeer, er is een aparte uitgang naast de toog in de zaal.
- Gelieve bij het binnenkomen van de zaal steeds je handen te ontsmetten. Alles zal voorzien zijn.
- Gelieve bij aankomst je naam en aantal mensen door te geven met wie je aan tafel (je bubbel) zal plaatsnemen. 1
van de verantwoordelijken zal je dan je tafel toewijzen en iemand zal je ook begeleiden. We zullen je dan ook
vragen direct plaats te nemen aan de toegewezen tafel. Je zal dan ook een bonnetje krijgen waarmee je een “gratis”
aperitief kan bestellen.
- Dranken en drankkaarten kunnen enkel aan de tafel besteld worden. Er is geen bediening aan de toog toegestaan.
Er zal voldoende bediening voorzien worden.
- Op iedere tafel zal er een QR-code hangen. Per tafel dient er dan ook steeds 1 persoon zich verplicht te registreren.
Er zal hier controle op gedaan worden.
- Eten zal ook opgediend worden aan tafel.
- Kinderen kunnen in de zaal niet tussen de mensen gaan spelen en rondlopen. Wie zich wil amuseren, kan maar
enkel in de inkom en buiten.
- Wie naar het toilet moet gaan (toiletten bevinden zich naast de ingang), dient steeds via een andere weg te gaan
dan bij het binnenkomen. Naast de toog is een deur, die zal dienen als uitgang voor toiletbezoekers, rokers alsook
voor de mensen die na afloop naar huis gaan.
- Gelieve na iedere toilet bezoek de handen grondig te wassen en indien nodig te ontsmetten.
We hopen jullie hiermee gerust te stellen en van de nodige informatie te voorzien.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan willen we dit graag horen.

Geniet van het lekkere eten en het gezelschap op een zo veilig mogelijke manier.

Met dank en alvast een fijne dag
Bestuur Jong Zulte

