1. Regels en richtlijnen Zandziebar Take Away ten tijde van het
Coronavirus:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Er is enkel de mogelijkheid tot Take Away.
ZZB zorgt ervoor dat er geen mogelijkheid is om te zitten op enig
meubilair.
ZZB communiceert aan de buitenkant duidelijk haar regels en richtlijnen.
ZZB communiceert dat de toiletten in de zaak gesloten zijn.
Voor het bestellen bestaat de mogelijkheid om de handen te desinfecteren.
De gasten bestellen en betalen aan de waterkant zijde en lopen vervolgens
naar de achterkant (ligweide) om hun bestelling op te halen. De routing
wordt aangeduid door middel van lint, hekwerk en tape.
ZZB creëert een afhaalzone met tape op de grond, zodat onze gasten 1,5
meter uit elkaar blijven.
ZZB stimuleert zoveel mogelijk contactloos betalen.
Er wordt plexiglas bij de bestelkant geplaatst.
Afzettafels worden bij de uitgifte geplaatst om de 1,5 meter tussen gasten
en werknemers te garanderen.
Werknemers dragen werkhandschoenen (die regelmatig gewisseld worden)
en gebruiken tangen.
Werknemers wassen regelmatig hun handen en maken gebruik van een
desinfectiepompje in de werkruimte.
Menukaarten worden duidelijk opgehangen, zodat deze niet van hand naar
hand gaan.
Bestellingen worden door 1 persoon per groep/gezin gedaan en wordt
vervolgens ook door deze persoon opgehaald om groepsvorming te
voorkomen.

2. Werkwijze verhuur materiaal Zandziebar:
•
•

•
•
•
•
•

Gasten betalen contactloos bij aankomst van de verhuur via PIN of
contactloos contant
We hanteren een maximum van 2 personen per drijvend item (indien
behorende tot hetzelfde gezin), uitgezonderd van de SUP plank daar
hanteren we een maximum van 1 persoon per item.
Zowel op het land als het water dient u minimaal 1,5 meter afstand te
houden van elkaar.
Volg de instructies bij het uitgeven en gebruik van het materiaal op.
De verhuur materialen zijn voorafgaand aan ieder gebruik gedesinfecteerd
door ons personeel.
U dient het gehuurde materiaal terug te leveren op de daarvoor
aangewezen plaats.
U dient zich te houden aan de opgegeven verhuurtijd waarvoor u betaald
heeft.

3. Overige maatregelen:
•
•
•
•

Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig op of nabij de verhuur
locatie.
Materialen zijn niet vooraf te reserveren. Alles gaat op basis van
beschikbaarheid.
Onze medewerkers geven geen handen en desinfecteren hun handen en
materialen op vaste werkwijzen.
Werknemers van ZZB zijn actief in het controleren en voorkomen van
samenscholing op de ZZB locatie.

