
COVID-19
PROTOCOL



DIT PROTOCOL IS ONDERHEVIG 
AAN VERANDERING OP BASIS 
VAN DE RICHTLIJNEN VAN 
HET RIJKSINSTITUUT VOOR 
VOLKSGEZONDHEID (RIVM).
OP ONZE WEBSITE STAAT STEEDS 
DE MEEST RECENTE VERSIE.

Als u of een van uw gasten zich niet
goed voelt, verzoeken wij u vriendelijk
ons niet te bezoeken.
  



ALGEMEEN

•   Al onze medewerkers worden zorgvuldig gecontroleerd. Medewerkers die in
•   contact zijn geweest met iemand die besmet blijkt met Covid-19, of zelf
•   symptomen van Covid-19 vertonen, worden niet toegelaten in onze bedrijven.
•   Al onze medewerkers zijn verplicht om iedere 30 minuten hun handen te wassen
•   en/of te desinfecteren.
•   Er is een intensief schoonmaak- en desinfectieprogramma,
•   met extra aandacht voor oppervlakken en handgrepen.
•   Alle algemene ruimtes beschikken over desinfectiestations. 
•   We respecteren de 1,5 meter afstand tot elkaar.
•   Routing en instructies zijn overal in onze panden duidelijk aangegeven.

RESERVERINGEN

•   Vanwege de verplichte registratie van gastengegevens nemen we voor  alle niet-hotelgasten •   •   •   
•   uitsluitend online reserveringen aan via onze website www.harrysmaastricht.com.
•   Reserveringen worden aangenomen met een maximum van 4 personen per tafel.
•   Reserveringen worden uitsluitend aangenomen op basis van specifieke aanvangstijden.
•   Reserveringen worden uitsluitend aangenomen op basis van specifieke vertrektijden.

AANKOMST

•   Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

AAN TAFEL

•   Er is minimaal 1,5 meter tussen elke tafel.

VERTREK

•   Onze voorkeur gaat uit naar pin- of creditcardbetalingen.
•   Onze betaalterminals worden na iedere betaling gedesinfecteerd. 
•   Stoelen en tafels worden na vertrek schoongemaakt.



BINNENKLIMAAT
EN VENTILATIE

Om een optimaal binnenklimaat en ventilatie te garanderen, 
wordt de lucht in de ruimte elke 10 minuten ververst.

Tijdens deze verversing wordt de afgezogen lucht vervangen 
voor verse buitenlucht. Deze verse buitenlucht wordt vervolgens 
gezuiverd door filters die fijnstof en bacteriën opvangen voordat 
ze de ruimte binnengaan. De filters vangen deeltjes af met een 

grote van 0,4 μm. Dit is het niveau dat ook in ziekenhuizen 
wordt toegepast en dat ruim boven het huidige bouwbesluit en de 

wettelijke norm ligt.
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