KAAP DOORN PROTOCOL COVID-19
Aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en het Protocol van de KHN hebben wij diverse aanpassingen gedaan binnen ons
bedrijf om uw verblijf zo onbezorgd en optimaal mogelijk te maken. Uiteraard met de kwaliteit en persoonlijke aandacht zoals u
van ons gewend bent. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van alle maatregelen en houden zich aan speciale werk- en
hygiëne protocollen. Wij verzoeken u vriendelijk kennis te nemen van onze maatregelen en dit protocol te delen met de trainer(s)
en deelnemers van de bijeenkomst. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Coronatoegangsbewijs
Wij verzoeken onze gasten vriendelijk om het coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs gereed te houden. Bij binnenkomst wordt
uw QR code (in de CoronaCheck app of geprint op papier) aan de receptiebalie gescand. Wanneer op de scanner een groene
vink wordt getoond, heeft de gast toegang tot de faciliteiten van ons conferentiecentrum.
Bij een rood kruis verzoeken wij de gast vriendelijk weer naar huis te gaan. De annuleringskosten van het verblijf zullen volgens
de Uniforme Voorwaarden Horeca volledig worden doorbelast.
Men krijgt een coronatoegangsbewijs wanneer men volledig gevaccineerd is, een geldig herstelbewijs heeft of een negatieve
testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. Wanneer men niet volledig gevaccineerd is of geen geldig herstelbewijs heeft kan men
via www.testenvoortoegang.nl een gratis test aanvragen. Binnen 2 uur is de uitslag bekend. De ophaalcode van de negatieve
testuitslag is in te vullen in de CoronaCheck-app. De testuitslag van een zelftest is niet toegestaan. Let op: Deze losse bewijzen
checken wij niet, wij scannen alleen de QR code.
Wij vragen u en onze gasten om in de openbare ruimtes plaats te nemen op de daarvoor bestemde stoelen. Gezien wij werken
met het coronatoegangsbewijs is het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje geen verplichting. Gasten
mogen natuurlijk wel een mondkapje dragen.
U mag gebruik maken van de vergaderzaal tot 18.00 uur. Wij verzoeken u dan ook om voor 18.00 uur de vergaderzaal te verlaten.
Veiligheid & Hygiëne

-

Alle openbare ruimtes en vergaderzalen zijn voorzien van desinfecterende zeep. Wij vragen onze gasten deze
met regelmaat te gebruiken.
Het schoonmaakteam werkt met een protocol en maakt met grote regelmaat de algemene ruimtes schoon.
In de zalen en algemene ruimtes zorgen we voor voldoende ventilatie, door ramen te openen.
Onze keukenproductie is volledig HACCP ingericht en voldoet aan de hoogste standaarden, uiteraard met
volle aandacht voor persoonlijke hygiëne.
Alle medewerkers zijn voorzien van de COVID-19 instructies en de instructies van KHN.

Food & Beverage
In onze restaurant werken wij niet meer met shifts voor de lunch en het diner. Echter hopen wij uw medewerking om
flexibel te zijn met betrekking tot pauzetijden, zodat wij groepen zoveel mogelijk kunnen spreiden. 12:30 uur is
bijvoorbeeld een zeer populair tijdstip voor de lunch, een kwartier eerder of later zou vaak al heel fijn zijn.
Het Grand Café zal als koffie/thee afhaalpunt fungeren tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Gasten mogen dit niet ter plekke
consumeren omdat de bar gesloten moet zijn. Gasten mogen de koffie of thee meenemen naar hun kamer. We
serveren geen alcohol na 20.00 uur.
Het ontbijt blijft in buffetvorm, maar de lunch zal aan tafel worden geserveerd in de vorm van een broodjeslunch met
warm item, soep en diverse sappen.
Ons restaurant en Grand Café sluiten om 20.00 uur, daarnaast is een vaste zitplaats weer verplicht. Gasten dienen
daarom hun diner voor 20.00 uur genuttigd te hebben. Wij rekenen minimaal 1,5 uur voor het driegangendiner.
Dit protocol, versie 10.131121, gaat in op 13 november 2021 uitgaande van de maatregelen afgegeven door het kabinet.

