Regels directe consumptie visdetailhandel vanaf 10 augustus 2020
Directe consumptie binnen, service aan tafel
 Alleen toegestaan met reservering (van te voren of aan de deur volgens ‘wait to be seated’ principe)
 Bij binnenkomst controlegesprek gezondheid (griep, verkoudheid) en handen reinigen met water/zeep
of desinfecterende gel
 Opname gegevens van gast/gasten (volledige naam, datum, aankomsttijd, tafelnummer, e-mailadres,
telefoonnummer, toestemming voor vastleggen gegevens). Bestaat het gezelschap uit meerdere
huishoudens? Dan per huishouden 1 formulier
 Er is geen maximaal aantal gasten, de grootte van het restaurant/eetgedeelte bepaalt hoeveel gasten
er kunnen zijn met 1,5 meter afstand.
 Minimaal 1,5 meter afstand tussen de gasten, tenzij:
o Zij uit hetzelfde huishouden komen (navraag doen)
o Groep van 2 personen
 Geef de looprichting aan d.m.v. pijlen of markeringen
 Na vertrek tafels, stoelen en menukaarten grondig reinigen
Directe consumptie binnen, uitgifte van achter de toonbank of uit een counter
 Alleen toegestaan met reservering (van te voren of aan de deur)
 Bij binnenkomst handen reinigen met water/zeep of desinfecterende gel
 Bij bestelling vragen of gast direct gaat consumeren. Zo ja, controlegesprek gezondheid (griep,
verkoudheid)
 Opname gegevens van gast/gasten (volledige naam, datum, aankomsttijd, tafelnummer, e-mailadres,
telefoonnummer, toestemming voor vastleggen gegevens). Bestaat het gezelschap uit meerdere
huishoudens? Dan per huishouden 1 formulier
 Er is geen maximaal aantal gasten, de grootte van het restaurant/eetgedeelte bepaalt hoeveel gasten
er kunnen zijn met 1,5 meter afstand.
 Gasten mogen alleen zittend direct consumeren. Directe consumptie staand aan een statafel, staand
bij uw kraam of marktwagen en staand op een terras is niet toegestaan
 Minimaal 1,5 meter afstand tussen de gasten, tenzij:
o Zij uit hetzelfde huishouden komen (navraag doen)
o Groep van 2 personen
 Geef de looprichting aan d.m.v. pijlen of markeringen
 Duidelijk zichtbare markeringen 1,5 meter op de grond bij bestel-/afhaalpunt
 Na vertrek tafels, stoelen en menukaarten grondig reinigen
Directe consumptie buiten, service aan tafel
 Alleen toegestaan met reservering (van te voren of aan de deur volgens ‘wait to be seated’ principe)
 Gasten mogen alleen zittend direct consumeren. Directe consumptie staand aan een statafel, staand
bij uw kraam of marktwagen en staand op een terras is niet toegestaan
 Bij ontvangst controlegesprek gezondheid (griep, verkoudheid)
 Opname gegevens van gast/gasten (volledige naam, datum, aankomsttijd, tafelnummer, e-mailadres,
telefoonnummer, toestemming voor vastleggen gegevens). Bestaat het gezelschap uit meerdere
huishoudens? Dan per huishouden 1 formulier
 Geen restrictie aan het aantal personen
 Minimaal 1,5 meter afstand tussen de gasten, tenzij:
o Zij uit hetzelfde huishouden komen (navraag doen)
o Groep van 2 personen
 Geef de looprichting aan d.m.v. pijlen of markeringen
 Zorg voor een breed gangpad naar de ingang van de zaak
 Na vertrek tafels, stoelen en menukaarten grondig reinigen

Directe consumptie buiten, uitgifte van achter de toonbank of uit een counter
 Alleen toegestaan met reservering (van te voren of aan de deur)
 Bij bestelling vragen of gast direct gaat consumeren. Zo ja, controlegesprek gezondheid (griep,
verkoudheid)
 Opname gegevens van gast/gasten (volledige naam, datum, aankomsttijd, tafelnummer, e-mailadres,
telefoonnummer, toestemming voor vastleggen gegevens). Bestaat het gezelschap uit meerdere
huishoudens? Dan per huishouden 1 formulier
 Gasten mogen alleen zittend direct consumeren. Directe consumptie staand aan een statafel, staand bij
uw kraam of marktwagen en staand op een terras is niet toegestaan
 Minimaal 1,5 meter afstand tussen de gasten, tenzij:
o Zij uit hetzelfde huishouden komen (navraag doen)
o Groep van 2 personen
 Geef de looprichting aan d.m.v. pijlen of markeringen
 Duidelijk zichtbare markeringen 1,5 meter op de grond bij bestel-/afhaalpunt
 Na vertrek tafels, stoelen en menukaarten grondig reinigen
Kunt u bovengenoemde zaken onvoldoende waarborgen? Sta directe consumptie dan nog niet toe!

