Safety First
De gehele Brasserie is ingericht volgens de strikte regels die de overheid c.q. het RIVM
stelt:
Uw vragen over onze maatregelen kunt u altijd stellen: 0118-435035 of mail
naar info@brasserie1600.nl

Restaurant en terras
•
•
•
•

•
•
•

Bij binnenkomst wordt een controlegesprek gehouden, vervolgens kunt u uw handen
desinfecteren en wordt u naar uw tafel begeleid
De tafels zijn minimaal 1,5 meter verwijderd van elke andere tafel, tenzij de tafels
van elkaar zijn gescheiden door een scherm of schot
Meer dan 2 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen
betreft die een gezamenlijke huishouding vormen
Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers
binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl u aan
tafel zit
Kijk of vraag bij toiletbezoek of deze vrij is, wacht anders even buiten of aan de tafel
waar u zit
Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of
creditcard.
Bij vertrek worden de tafels, stoelen en menukaarten direct grondig gereinigd

Onze Medewerkers
•

•

Van al onze werknemers wordt gevraagd thuis hun lichaamstemperatuur te meten
voordat ze starten met hun dienst, wassen hun handen volgens het 7 stappen plan en
minstens om de 30 minuten, dragen handschoenen tijdens het bereiden en
uitserveren van de gerechten, blijven zoveel mogelijk op afstand
In alle werkruimtes (keuken en bar) wordt zoveel mogelijk op afstand (1,5 meter )
gewerkt. Alle werknemers hebben een vaste plek waar werkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden. De werkoppervlakten dienen minstens ieder uur grondig gereinigd
te worden

Op deze manier volgen wij alle voorschriften en proberen wij een maximale bescherming te
kunnen bieden voor ieders gezondheid
Mocht er ondanks al deze preventieve maatregelen toch iets zijn dat aan onze aandacht is
ontsnapt, dan verzoeken wij u ons daarop te willen wijzen.

Check

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Do you currently have a roommate with a fever and / or shortness of breath?
Haben Sie derzeit einen Mitbewohner mit Fieber und / oder Atemnot?

Heb je het nieuwe Coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)
Have you had the new Coronavirus and has it been diagnosed in the past 7
days (in a lab)
Hatten Sie das neue Coronavirus und wurde es in den letzten 7 Tagen
diagnostiziert (in einem Labor)?

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe Coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen
contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Do you have a roommate / family member with the new Coronavirus and have
you had contact with him / her in the past 14 days while he / she still had
complaints?
Haben Sie einen Mitbewohner / ein Familienmitglied mit dem neuen
Coronavirus und hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit ihm / ihr,
während er / sie noch Beschwerden hatte?

Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
Coronavirus is vastgesteld?
Are you in home isolation because you have had direct contact with someone
diagnosed with the new Coronavirus?
Sind Sie zu Hause isoliert, weil Sie direkten Kontakt zu jemandem hatten,
bei dem das neue Coronavirus diagnostiziert wurde?

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, ga naar huis
If one of the questions is answered yes, go home
Wenn eine der Fragen mit Ja beantwortet wird, gehen Sie nach Hause

