Bezoekersprotocol in verband met COVID-19.
Om uw en onze gezondheid te waarborgen ten tijde van het coronavirus (COVID-19) volgen
wij de actuele RIVM richtlijnen en CBRB adviezen.
Wij vragen u daarom kennis te nemen van onderstaande aanwijzingen over de
coronamaatregelen in de openbare ruimte rond de vertrekplaatsen van De Blauwe Bever en
aan boord van ons schip.
1. U kunt uw tickets uitsluitend online reserveren.
Bij de reservering wordt geïnformeerd of u gezondheidsklachten heeft.
2. Er wordt aan de hand van de reserveringen een indeling gemaakt.
Als u met meer dan 2 personen reserveert gaan we er bij het indelen van uit dat uw
gezelschap uit één huishouden bestaat. Is dit niet het geval dan dient u per tweetal
(relatie)of per persoon te reserveren zodat wij rekening kunnen houden met de 1,5
meter afstand . U wordt bij binnenkomst door ons begeleid naar de zitplaatsen.
3. De voorschriften van het RIVM worden op het schip gecommuniceerd door informatie
borden en moeten worden nageleefd:
● Houd minimaal een afstand van 1.5 meter tot andere mensen.
● Geef andere mensen geen hand.
● Desinfecteer regelmatig uw handen. Aan boord staat hand-gel.
● Als u hoest of niest doet u dit dan in de elleboogholte.
● Gebruik voor het snuiten van uw neus papieren zakdoekjes en gooi deze direct
zelf weg in één van de prullenbakken.
● Bij verkoudheidsklachten, keelpijn, hoesten en koorts, of in het geval van zieke
huisgenoten blijft u dan thuis.
Kom op een andere datum met ons meevaren. Reeds gekochte tickets via de
website kunt u in dit geval kosteloos om laten boeken naar een andere datum
(U dient dit wel voor de afvaart kenbaar te maken).
● U dient te allen jde de aanwijzingen van onze bemanning op te volgen.
● U dient zoveel mogelijk te blijven zitten gedurende de vaart.
4. Let u bij het aan boord gaan van het schip op de 1.5 meter afstand ten opzichte van uw
medepassagiers en de bemanning. Geef elkaar de ruimte. Volg altijd de instructies van
de onze bemanning op.
5. Aan boord van het schip zitten passagiers op 1.5 meter afstand van elkaar voor zover
zij geen huishouden vormen of een relatie hebben.
6. Voor de riviervaarten wordt u door onze medewerkers naar uw zitplaats begeleid en
krijgt u een seintje zodra u kunt ontschepen.
7. Voor, tijdens en na de vaartocht worden extra hygiënische maatregelen genomen en
worden contactoppervlakken zoals handrelingen en toiletten ook tussentijds gereinigd.
Bij het aan- en van boord gaan zijn dispensers aanwezig om uw handen te
desinfecteren..
[Typ hier]
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