ECHT COVID-19 huisregels
Wat fijn om weer open te zijn! Sámen zorgen we voor een
gezonde & veilige plek om te genieten.
Voor de heropening van ECHT hebben we huisregels opgesteld in lijn met de geldende richtlijnen vanuit
de overheid en het RIVM. Als ontbijt- en lunchcafé volgen we hierbij de specifieke richtlijnen die zijn
opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland voor de categorie ‘fastservice’.

ECHT welkom
Reserveren is niet nodig. Als er binnen plaats is (<30 gasten), voeren we een
controle gesprek bij aankomst.
Afhalen kan nog steeds. Het gehele menu is ready for take away.
Geen tijd om te wachten? Bestel vooraf door te bellen met:
vestiging Alkmaar 072 -220 19 95 of vestiging Bergen 072 -531 45 81.

Wat doet het ECHT team
We blijven thuis bij verkoudheid, koorts of benauwdheid.
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het volgen van deze huisregels.
We spreken collega’s en gasten aan als de regels niet worden gevolgd.
We volgen een strak hygiëne protocol:
We reinigen tafels, stoelen en menukaarten grondig na vertrek
We werken op 1,5 meter afstand van onze collega’s
We wassen iedere 30 minuten onze handen conform RIVM voorschrift
We reinigen onze werkoppervlakten ieder uur
Op de vloer markeren we 1,5 meter bij de bar
We richten de zaak en terras zo in dat we 1,5 meter waarborgen, ook bij
binnenkomst.
We vragen je bij binnenkomst of je komt afhalen of dat je binnen of buiten
wilt plaatsnemen. Als je plaatsneemt, voeren we een controle gesprek.
Bij een positieve uitkomst op het controle gesprek ben je welkom en:
Borgen wij 1,5 meter afstand tussen personen aan verschillende tafels
Mogen personen uit een huishouden binnen 1,5 meter van elkaar zitten
Mogen we aan tafel bestellingen opnemen, bedienen en afruimen

#gelukkunjeeten

Wat verwachten we van onze gasten
Blijf thuis bij verkoudheid, koorts of benauwdheid.
Desinfecteer grondig je handen bij binnenkomst.
Respecteer 1,5 meter afstand tot andere gasten en het ECHT team.
Beantwoord eerlijk de vragen van het controle gesprek.
Neem plaats aan de aangewezen tafel door het ECHT team.
Bij 2 personen geldt geen verplichte onderlinge afstand.
Bij 3 of meer personen: je houdt 1,5 meter afstand tot elkaar behalve
tot mensen uit hetzelfde huishouden.
Was na het toiletbezoek grondig je handen met water en zeep.
Volg altijd de aanwijzingen van het ECHT team op.
Betaal het liefst contactloos & raak niet onnodig dingen aan.

Bij ECHT op het terras
Mag je alleen zitten, niet staan. Je zit aan een tafel.
Geldt geen maximum aantal personen (zoals binnen 30 personen).
Bij toiletbezoek heeft het controle gesprek al plaats gevonden en
moet er binnen wel plaats (<30) voor zijn. Check dit bij het ECHT
team.

Wat verwachten we van onze leveranciers
Houd 1,5 meter afstand van het ECHT team en gasten.
Kom niet aan de deur met verkoudheid, koorts of benauwdheid.
Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen
plaats inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand van deze plek.
Informeer het ECHT team over de Covid-19 maatregelen die jij als
leverancier neemt.

#gelukkunjeeten

