Gezondheidscheck

Terraspolicy

Om de gezondheid van alle gasten en ons personeel te
waarborgen, stellen wij de volgende vier vragen.

Wacht bij de entree
Wij brengen jullie gezelschap graag naar een gereinigd
tafeltje. Tijd voor een drankje en een heerlijke maaltijd!

1. Had jij of je huisgenoot een of meerdere van deze klachten in de
afgelopen 24 uur?

Geef personeel voorrang en elkaar ruimte
We proberen iedereen snel en goed te bedienen. Zie
je personeel aankomen? Geef ze ruimte en voorrang.
Hoesten

Verkoudheid

Koorts vanaf
38 graden

Benauwdheid

Reinig de handen regelmatig
Op verschillende punten staan desinfecterende
middelen om de handen regelmatig te reinigen.

2. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen
vastgesteld in het lab?

3. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb
je in de sfgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij
nog klachten had?

4. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Beantwoord je een van de vragen met ja? Maak dan geen
reservering of annuleer de reservering. Natuurlijk zien
we je graag op een ander moment weer terug!
Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels
van Zilt aan Zee en/of van de overheid dan kan
de toegang worden ontzegd. Geleden schade
door jouw handelen in strijd met die regels kan
op jou worden verhaald.

WC

Toiletgebruik
Het toilet is alleen voor gasten in het restaurant en het
terras. Gasten op het strandterras dienen gebruik te
maken van de openbare toiletten op het strand.
Loop niet onnodig rond
Probeer zoveel mogelijk aan tafel te blijven zitten.
Vragen? Stel deze dan buiten en niet binnen aan de bar.

Zilt Beach Bedden
Consumpties en snacks zijn verkrijgbaar bij het Zilt
IJsHuis. Volg de aanwijzingen van het personeel op en
neem ook op het strand de RIVM richtlijnen in acht.
Het is voor ons allemaal even wennen, maar wij doen er
alles aan om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Help je mee om er samen een succes van te maken?

