HANDLEIDING
Naast de reguliere maatregelen zullen er binnen Mandarin Palace aantal richtlijnen gehanteerd
worden om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Gelieve deze richtlijnen
nauwkeurig door te nemen en strikt op te volgen om onze veiligheid samen te waarborgen.
Reserveren
• Vooraf reserveren is verplicht;
• Het verzonden gezondheidsformulier, ieder individueel, dient 24u vóór aankomstdatum
ingevuld te worden; zonder de ingevulde gezondheidsformulier kunnen wij uw toegang
tot het restaurant weigeren.
Binnenkomst
• Graag voor de ingang wachten op een seintje van het personeel;
• Graag uw handen ontsmetten bij onze desinfectiezuil;
• Gasten dienen hun jassen zelf op te hangen;
• Medewerkers behouden het recht gasten te weigeren die niet meewerken aan de richtlijnen.
Tijdens uw bezoek
• Géén jassen op zitbanken. Deze kunt u ophangen bij onze garderobe of netjes over een stoel;
• Max. 1 persoon per toiletbezoek;
• Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering zijn gezamenlijke huishouden en tweetallen);
• Medewerkers behouden het recht gasten te verwijderen uit het restaurant die coronasymptonen vertonen (hoest, verkoudheid, keelpijn en/of koorts). Bij twijfel wordt uw
temperatuur opgemeten;
• Medewerkers dragen te allen tijde mondkapjes en handschoenen;
• Gasten die wel tot één gezin behoren maar niet afkomstig zijn uit hetzelfde huishouden
krijgen aparte tafels toegewezen. Gasten nemen hierin zelf de verantwoordelijkheid bij
de reservering. Mocht deze regel toch overtreden worden, dienen de gasten naast de eigen
boete (€390) óók de boete die aan Mandarin Palace wordt opgelegd te voldoen (€4435).
Afhalen
• Gelieve telefonisch te bestellen om groepsvorming te voorkomen;
• Één persoon per bestelling;
• Indien het aantal maximaal personen reeds binnen staat, zult u buiten moeten wachten;
• Gasten die uit de zaak lopen hebben voorrang.
Indien u milde klachten (hoest, verkoudheid, keelpijn en/of koorts) hebt, verzoeken wij u thuis te
blijven zoals het RIVM het voorschrijft.
Dank u wel voor uw begrip en medewerking! #samentegencorona
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