Covid-19 maatregelen:
Hieronder leest u alle maatregelen die Restaurant de Cuijt neemt met betrekking tot de
veiligheid van de gasten en onze medewerkers. Wij volgen de maatregelen die het
RIVM en de Nederlandse Overheid hebben afgekondigd strikt op en we houden het
protocol van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) goed in de gaten.
Wij zijn erg verheugd om u door de versoepeling van de maatregelen omtrent Covid-19,
vanaf 1 juni 2020 weer te kunnen verwelkomen in ons restaurant. Om samen aan de
richtlijnen te voldoen zijn er een aantal aanpassingen in het restaurant doorgevoerd
waarvoor wij uw begrip en medewerking vragen.
Deze maatregelen gelden voor zowel binnen als buiten

De maatregelen:

1. Reserveren van een tafel is verplicht.
Wij verzoeken u bij reservering voor 3 of meer personen de samenstelling van
uw gezelschap op te geven: gezamenlijk huishouden of niet.

2. Alle tafels, zowel binnen als buiten, staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een
gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen.

3. Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren (dispenser aanwezig).
Tevens zullen wij u verzoeken om, bij twijfel, ons toe te staan uw temperatuur
(op het voorhoofd) op te nemen.

4. Jassen kunt u zelf ophangen in de garderobe of mee te nemen naar uw tafel.

5. Indien u eerder bent dan uw tafelgenoten verzoeken we u aan uw tafel te
wachten.

6. Maximaal 1 persoon op het toilet. Dit geldt voor zowel de heren als de
damestoiletten. Op de toiletten is ook desinfectie-gel aanwezig.

7. Bij het maken van een reservering worden er enkele vragen over uw gezondheid
en die van uw tafelgenoten gesteld:

- Bent u fit?
- Bent u verkouden of hoesten?
- Hebt u koorts?
- Bent u benauwd?
Bij een of meerdere van deze klachten blijf dan thuis en annuleer de reservering!
Deze vragen zullen wij herhalen bij binnenkomst. We kunnen gasten bij
vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten weigeren.

8. Al onze medewerkers wassen en desinfecteren iedere 30 minuten grondig hun
handen.

9. Wij verzoeken u om de instructies van onze medewerkers op te volgen met
betrekking tot looproutes.

10. De pinautomaat wordt telkens na gebruik gedesinfecteerd.

Tot slot:
We zijn afgelopen tijd overspoeld met hartverwarmende steunbetuigingen en daarvoor
willen we iedereen bedanken.
De gezondheid en het welzijn van onze gasten en medewerkers heeft onze hoogste
prioriteit!
We zullen onze uiterste best doen om de gastvrijheid die u van ons gewend bent te
waarborgen, maar tevens verzoeken wij u om ons hierin te ondersteunen en de 1,5 meter
maatregel te respecteren.
Alle deze maatregelen zijn in het belang van ons allemaal!

