Elzerdijk 44
7211 LT Eefde
Tel: 0575-540229
E-mail adres: info@adventureeefde.nl
Website: www. adventureeefde.nl

PROTOCOL CORONA PER 1 JULI 2020
Algemene maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voel je je ziek, verkouden en/of heb je koorts? Kom dan niet!
Houd altijd 1,5m afstand van elkaar.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Betaal met pin of contactloos.
Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar.
Kom niet wanneer er binnen de huiselijke kring griep heerst.
Het terrein is alleen toegankelijk voor mensen die gaan deelnemen aan een activiteit of als
begeleider mee moeten. Het meenemen van toeschouwers is toegestaan maar met mate!
Wij rekenen op uw begrip in deze bijzondere tijden.

Bedrijfsinrichting:
• Er zijn op het terrein looprichtingen aangegeven. Hier dient iedereen zich aan te houden zodat
de 1,5m gewaarborgd is.
• Maak gebruik van de desinfectie stations die vindbaar zijn op het terrein.
• Voordat u gaat pinnen graag gebruik maken van de desinfectant die er staat.
• Toiletbezoek enkel via de zijkant van het pand. Volg de looproute en houd afstand van elkaar.
• Alle helmen worden voor gebruik gedesinfecteerd. Deze worden daarna door het personeel
aan de klant uitgegeven.
• De horeca is weer geopend. Vanuit hygiënisch oogpunt serveren wij de drankjes in plastic
festivalbekers.
Personeel:
• U dient ten alle tijden gehoor te geven aan de aanwijzingen van personeel.
• Het personeel is te herkennen aan de bedrijfskleding met Adventure Eefde er op.
• Het personeel werkt met handschoenen.

Rijders (Huurkarts):
• Parkeer uw auto aan de zandweg (Elzerdijk) indien mogelijk.
• Reserveren is verplicht. Dit kan telefonisch of online via onze website.
• Houdt ten alle tijden 1,5m afstand indien u ouder bent dan 18 jaar.
• Wij raden aan indien u in het bezit bent van een eigen helm deze mee te nemen.
• Maakt u gebruik van een huurhelm dan dient u hierbij ook een balaclava af te nemen a €1,- per
stuk.
• Ook zijn er bij ons helmen te koop zolang de voorraad strekt. Deze zijn te koop voor een
gereduceerde prijs.
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Klimbos/Klettersteig:
• Kom je met personen uit meerdere huishoudens, let dan goed op de 1,5m afstand.
• Op groepen uit 1 huishouden zit geen maximum aantal personen.
• Tijdens het klimmen wordt altijd 1,5m afstand gehouden wanneer mensen 18 jaar of ouder
zijn.
• Parkeer uw auto aan de zandweg (Elzerdijk) indien mogelijk.
• Reserveren is verplicht. Dit kan telefonisch (0575-540229) of per mail.
• De instructeurs houden altijd minimaal 1,5m afstand van de gasten. Alleen bij noodsituaties
zoals blessures, problemen bij aantrekken van de klimgordels of angst kan het nodig zijn dat
een medewerker binnen 1,5m van de klimmer komt.
Rijders (eigen kart):
• Voordat u komt rijden dient u telefonisch te hebben gereserveerd. Maak hierbij de keuze voor
welk tijdvak u dat wilt doen (doordeweeks van 9:00 tot 12:30 uur of van 13:00 tot 16:30 uur, in
het weekend van 9:00 tot 12:00 uur).
• U dient een kwartier na de laatst genoemde tijd van elk tijdvak gereed te zijn voor vertrek.
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