Een bezoek aan Centrum Hofdael volgens de richtlijnen van het RIVM
Beste bezoeker van Hofdael,
Leuk als je ons komt bezoeken!
Centrum Hofdael houdt zich aan de maatregelen van de overheid. Zo kun je veilig genieten van een fantastische avond.
We vragen je zelf de volgende regels in acht te nemen:
•

Bij de ingang graag je handen desinfecteren. Volg de loop- en wachtroutes die op de vloer zijn aangegeven. Hoest
in je elleboog.

•

Heb je last van ziekteverschijnselen? Neem dan tijdig contact met ons op. Als wij bij aankomst twijfelen aan je
gezondheidstoestand kunnen we je de toegang weigeren.

Bezoek je een voorstelling?
•

Zorg ervoor dat je ruim voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent, zodat je rustig en met gepaste afstand
kunt bestellen en plaats kunt nemen. Op deze manier komt ook niet iedereen tegelijkertijd binnen en kunnen we de
coronamaatregelen hanteren.

•

Je kunt een drankje en/of een hapje meenemen in de zaal. Graag vooraf bestellen en bij voorkeur contactloos
afrekenen.

•

Wij begeleiden je naar je zitplaats. Graag je jas / tas meenemen naar je zitplaats.

•

Indien je bij elkaar wenst te zitten, dan moet je ook gelijktijdig bij de ingang van de zaal melden. Het is dus niet
mogelijk om los van elkaar naar binnen te komen en toch bij elkaar plaats te nemen.

•

Er zijn geen pauzes in de programma’s en we vragen je ook alleen in geval van nood gebruik te maken van het toilet.

Wij wensen je alvast een fijn bezoek aan Centrum Hofdael en kijken er naar uit je weer te mogen begroeten!

Volg de
aanwijzingen
van het personeel

Blijf thuis bij
griepklachten
en verkoudheid

Kom met maximaal
2 personen of je
huishouden

Kom niet eerder
dan 15 minuten
voor aanvang

Verlaat de
ruimte direct
na de bijeenkomst

Houd 1,5 meter
afstand

Vermijd het
openbaar vervoer

Betaal met pin
of contactloos

