Protocol / beleid van Landgoed Lauswolt m.b.t. de maatregelen
tegen de verspreiding van het Covid-19 virus
Versie 16 juli 2021
Om u, in deze bijzondere tijd, een zo aangenaam verblijf te kunnen bieden, hebben wij de
volgende maatregelen genomen. Deze zijn uiteraard gebaseerd op de huidige richtlijnen
van het RIVM en worden continue geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.

Algemene maatregelen die wij nemen:
•
•
•

•
•

We begroeten u niet met de voor ons zo kenmerkende warme handdruk, maar
natuurlijk wel met een glimlach.
Bij binnenkomst zal een controlegesprek plaatsvinden en stellen wij u een aantal
vragen aangaande uw gezondheid.
We maken uw kamer schoon op het moment dat u niet op de kamer aanwezig
bent. Wilt u liever geen schoonmaak? Laat het ons weten, dan houden wij hier
rekening mee.
Bij vertrek geniet het onze voorkeur dat u uw factuur met pin betaalt.
Door alle maatregelen, en om uw veiligheid te waarborgen, hebben wij er voor
gekozen om een gelimiteerd aantal gasten te verwelkomen op ons Landgoed.
Door de ontstane situatie is ons team minder groot dan u van ons gewend bent,
dit kan resulteren in iets langere wachttijden in zowel service als onze
communicatie. Mogelijk zijn sommige eet- en drinkgelegenheden tijdelijk gesloten.

Van onze gasten verwachten wij het volgende:
•
•

•

Volg de aangegeven instructies op het landgoed op; wij hebben onze routing in de
publieke ruimten aangepast door middel van bewegwijzering.
Als u concrete symptomen heeft die kunnen duiden op een mogelijke besmetting
met het Covid-19 virus, komt u alstublieft niet naar ons landgoed maar blijft u dan
thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Was en desinfecteer uw handen regelmatig. Wij hebben in de publieke ruimte
gezorgd voor extra mogelijkheden om dit te doen.

Maatregelen die Landgoed Lauswolt treft m.b.t. haar medewerkers:
•
•

Iedere dag nemen wij de gezondheidscheck af bij al onze medewerkers voordat zij
hun shift beginnen.
Als een medewerker concrete symptomen heeft die kunnen duiden op een
mogelijke besmetting met het Covid-19 virus, komen zij niet werken, worden zij
getest en blijven ze thuis.
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•

De directie van Landgoed Lauswolt heeft een speciaal Covid-19 team
samengesteld die erop toeziet dat richtlijnen te allen tijde worden nageleefd. Zij
komen minimaal 2 keer per week samen om de huidige richtlijnen en naleving te
evalueren en waar nodig aan te passen.

Ons beleid omtrent restaurant- en terrasreserveringen:
•
•
•
•
•
•

Wij adviseren u een reservering te maken voor al onze restaurants.
Wij hebben een beperkte menukaart (dagelijks wisselend) beschikbaar.
Voor het ontbijt werken wij met tijdsblokken.
Op dit moment nemen we reserveringen aan met een maximale groepsgrootte van
4 personen.
Het is niet toegestaan om consumpties staand te nuttigen, iedere gast wordt
verzocht altijd te zitten.
De gast houdt zich te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM.

De opzet van onze restaurants & terras:
•
•
•
•
•

Alle tafels in onze restaurants staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.
Er zijn speciale looproutes aangegeven in het restaurant en het terras d.m.v.
bewegwijzering.
Binnen hetzelfde huishouden kunnen wij gasten (die dus op eenzelfde adres
wonen) binnen 1,5 meter van elkaar op één tafel plaatsen.
Komt u niet uit hetzelfde huishouden dan is het maximaal aantal personen aan
één tafel, binnen anderhalve meter, twee.
Bij vertrek geniet het onze voorkeur dat u uw factuur met pin betaalt.

Tot slot
Dit beleid kan te allen tijde worden herzien door de directie van Landgoed Lauswolt.
Veiligheid van u en van onze medewerkers staat voorop en wij zullen ons altijd inzetten
de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van Koninklijke Horeca Nederland te volgen.
Directie
Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
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