Gebruiksregels Woudkapel in verband met het Corona Virus.
Toegankelijkheid:
De zalen zijn afgepast ingericht op 1.5 meter afstand tussen personen.
Kleine zaal: ingericht als garderobe; niet voor verhuur beschikbaar.
Grote zaal: maximaal 16 personen; 2 stoelen kops per tafel.
Kapel: 1.5 meter ruimte tussen de rijen; 2 stoelen tussenruimte aanhouden. Dat
geeft 43 tot 58 zitplaatsen. Gestapelde rest-stoelen niet gebruiken!
Balkons: ongeschikt voor gebruik i.v.m. de 1.5 meter afstand tussen personen.
Toilet,keuken en hal:
Alleen het invalidentoilet is voor onvermijdelijk gebruik beschikbaar.
Keuken is slechts voor 1 persoon toegankelijk. Servieskasten zijn gesloten.
Hal en garderobe: attentie op 1.5 meter afstand. Mondkapje verplicht!!
Richtlijnen:
Bij de entree is een gastvrouw/-heer (uit huurderskring) aanwezig, herkenbaar aan
een oranje hesje (hangt aan de kapstok), die navraagt of gasten geen coronaongewenste klachten hebben, de gasten registreert en de hen herinnert aan de
noodzakelijke 1.5 meter tussenruimte.
Gedragsregels:
Bij entree van De Woudkapel handen ontsmetten! Ontsmettingsmiddel staat op
tafel naast de entree.
In de garderobe en hal zijn mondkapjes verplicht; zelf meenemen.
Bij onvermijdelijk toiletbezoek: voor en na gebruik bril, knoppen en kraan
ontsmetten; ontsmettingsmiddel is aanwezig. Doortrekken bij gesloten deksel.
Bij de zaal van bestemming staat een gastvrouw/-heer (uit de huurderskring) die
toezicht houdt op de noodzakelijke 1.5 meter afstand; zowel bij het inlopen als bij
het plaatsnemen. (Ev. plaatsen toewijzen) In de kapel wordt twee stoelen
tussenruimte tussen individuen of paren aangehouden en in de grote zaal wordt
kops plaats genomen.
Bij gebruik van de grote zaal vooraf en na afloop de tafels ontsmetten met
beschikbare ontsmettingsdoekjes.
De gebruiksregels worden door de huurders zelf onder hun gasten verspreid en bij
bezoek door hen zelf bewaakt.
De beschikbaarheid van zalen zoals op de site getoond is de standaard
beschikbaarheid. De corona maatregelen hebben zaalwisselingen ten gevolge
gehad die niet zichtbaar zijn. Voor aanvragen van huur neme u contact op met
Tjeerd Mijnster: tmijnster@icloud.com, 0622443055
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