Protocol bezoekers
Theater de Speeldoos per 01 juli 2020
Volgens de richtlijnen van het RIVM.

Fijn dat je er weer bent!

Veiligheid voor onze bezoekers en personeel is voor ons erg belangrijk. We vragen je daarom
om je aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Dit betekent:
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•
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•
•

•

•
•
•

Vooraf reserveren (bij voorkeur online).
Kaartjes worden ongeplaceerd verkocht. In de zaal wijst onze medewerker je een
stoel toe. We zorgen in de theaterzaal voor voldoende afstand tussen bezoekers.
De kaartcontrole vindt voor de ingang van de zaal plaats.
In het pand is een duidelijke routing, met eenrichtingsverkeer.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe, u kunt uw jas mee de zaal
innemen
Bij binnenkomst van het gebouw hangt er desinfecterende handgel aan de muur om
de handen mee te wassen.
In de foyer blijf je zoveel mogelijk aan een tafel zitten. Bestellen aan de bar mag,
maar graag met 1 persoon per groep
De lift mag door 1 persoon tegelijk gebruikt worden. De lift wordt geregeld
schoongemaakt.
Wij verzoeken u voorafgaand aan uw bezoek aan Theater de Speeldoos thuis gebruik
te maken van het toilet, zodat het toilet in de Speeldoos enkel in geval van nood
wordt gebruikt.
Heb je verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius)? Dan verzoeken we je thuis te blijven.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer
repeteren.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Schud geen handen.
Wij volgen de richtlijnen in toelating van het maximum aantal personen.
We vragen je te allen tijde 1,5 meter afstand te bewaren ten opzichte van andere
bezoekers en personeel.
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