
EXTRA HUISREGELS I .V.M. CORONA  

01. 1,5 meter afstand 

Tijdens uw bijeenkomst dient er rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand tussen 

gasten en de medewerkers. Landgoed de Salentein faciliteert hierin de ruimte, opstelling en 

creëert hiervoor looproutes waaraan gehouden dient te worden. Ook ons personeel zal hier 

ten allen tijde rekening mee houden. Hier ligt echter ook een verantwoordelijkheid bij uw 

gasten zelf. Wij zullen hen hierop wijzen bij aankomst, maar verzoeken u ook om uw 

genodigden hierop te wijzen voorafgaand aan de bijeenkomst.    

 

02. Extra voorzorgsmaatregelen  

Landgoed de Salentein heeft extra voorzorgsmaatregelen getroffen in de vorm van 

beschermingsmiddelen voor ons personeel, extra hygiëne maatregelen voorafgaand, tijdens en 

na uw bijeenkomst. Ons personeel  wordt vanzelfsprekend ook verplicht thuis te blijven met 

gezondheidsklachten – om ervoor zorg te dragen dat u in alle veiligheid ontvangen kan worden 

op onze locatie.  

Wij verzoeken uw gasten tijdens de bijeenkomst aanvullend:  

• Altijd de aanwijzingen van het personeel op te volgen 

• Bij binnenkomst de handen te wassen of te ontsmetten met desinfectiegel 

• Na elk toiletbezoek de handen goed te wassen 

• Geen handen te schudden  

 

03. Controle vooraf 

Bij aankomst van uw gasten zullen wij hen vragen naar hun gezondheidssituatie. Wanneer zij 

één van de volgende vragen met ja moeten beantwoorden, zijn wij genoodzaakt (op last van 

het RIVM) om de toegang te weigeren. 

 

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 

graden Celsius)? 

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 



• Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit 

in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

 

Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij de organisator en uw genodigden. Wij verzoeken u 

dringend uw gasten erop te wijzen dat zij thuis dienen te blijven bij verkoudheid- en/of 

griepklachten.  

 

04. Eigen risico  

Wij dragen zorg voor een uiterst hygiënische omgeving, zodat onze gasten weer kunnen 

genieten van onze faciliteiten en culinaire beleving. Wij treffen hiervoor bovengenoemde 

maatregelen zodat de veiligheid van een ieder gewaarborgd is. Desalniettemin, blijft een 

bezoek aan Landgoed de Salentein, altijd op eigen risico en kunnen wij niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor eventuele gezondheidsklachten achteraf.   

 

 

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking gezien de omstandigheden. Ook met 

bovengenoemde maatregelen, kijken wij uit naar uw komst en zorgen wij voor een gastvrije 

verzorging van uw bijeenkomst zoals u van ons gewend bent!  

 


