
Corona-Protocol 

 

Dit protocol is grotendeels overgenomen van het protocol dat 

opgesteld is door de Koninklijke Horeca Nederland, in samenwerking 

met VNO-NCW/MKB Nederland en het Ministerie van Economische 

Zaken & Klimaat.  De richtlijnen zijn opgesteld naar de richtlijnen van 

het RIVM. 

Doelstelling van het protocol is het waarborgen van de gezondheid 

van onze gasten en medewerkers.  

Werkwijze Bakker Suikerbuik: 

1- Wij zorgen dat alle gasten en klanten 1,5m afstand tot elkaar 

kunnen houden. Dit geldt zowel voor in onze winkel, in onze 

lunchroom als op ons terras.  

2- Wij handhaven een deurbeleid en toezicht op de naleving van 

de regels.  

3- Wij zorgen voor een maximale bedrijfshygiëne, in de keuken, bij 

het sanitair, in de winkel en aan tafel.  

4- Wij zorgen voor ons personeel voor hygiënische hulpmiddelen 

zoals desinfectie-sprays en handschoenen. 

5- Onze medewerkers komen niet werken als zij verkouden zijn of 

griepverschijnselen hebben.  

Algemene richtlijnen klanten in de winkel: 

1- Houdt 1,5 meter afstand tot andere klanten en medewerkers. 

2- Maximaal 3 personen in de winkel.  

3- Pak zelf geen producten van de toonbank, tenzij een 

medewerker u hier toestemming toe geeft.  

4- Graag zoveel mogelijk met pin betalen. Wanneer u niet anders 

kan, graag zoveel mogelijk gepast afrekenen. 



5- Na gebruik pinautomaat kunt u uw handen met de aanwezige 

spray desinfecteren, indien gewenst.  

6- Hoesten, niesen aub in uw elleboog, liefst buiten de winkel. 

7- Neussnuiten aub buiten de winkel. 

 

Algemene richtlijnen gasten in de lunchroom: 

1- Bij aankomst wordt u gevraagd te wachten, zodat u een plaats 

kan worden toegewezen.  

2- I.v.m. met de beperkte ruimte (max 30 personen binnen) 

rekenen wij bij drukte de volgende tijden: 

a. Alleen iets te drinken: ongeveer 20 minuten 

b. Koffie met Gebak: ongeveer 30 minuten 

c. Lunch: ongeveer 60 minuten 

d. High Tea/ High Wine: ongeveer 120 minuten (alleen vanaf 

14.00 uur) 

3- Bij binnenkomst wordt gevraagd om een checklist in te vullen, 

antwoord aub naar waarheid.  

4- Blijf thuis bij verkoudheid of griepklachten. 

5- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 

6- Maximale groepsgrootte is 4 personen. Kinderen worden niet 

meegerekend. 

7- Meer dan 2 personen aan een tafel mag alleen wanneer u uit 

één huishouden komt.   

8- Komt u met 3 of 4 volwassenen uit diverse huishoudens, meldt 

dit dan zodat wij of een grote tafel of 2 tafels met voldoende 

afstand voor u kunnen reserveren. 

9- Kinderen zijn beperkt toegestaan. Kinderen mogen vrij 

rondlopen in de kinderruimte, echter niet in de lunchroom.  

Kinderen tot 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een 

ouder naar het toilet.  Het is niet toegestaan om eigen 

consumpties voor kinderen te gebruiken, behalve baby-voeding. 



10-  Blijf op uw plaats zitten. Mocht u van plaats willen wisselen, 

dan graag in overleg met het personeel.  

11- Hoest en nies in uw elleboog. 

12- Was uw handen grondig na het toiletgebruik en maak 

deurknoppen, kraantje en zeeppompje schoon.  Het toilet wordt 

ook regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt door een 

medewerker.   

13- Betaal aan tafel contactloos (pin of mobiel). 

 

Algemene richtlijnen voor gasten op het terras: 

1- Het is niet mogelijk om op het terras een tafel te reserveren.  

2- Wanneer u plaats neemt op het terras dan gaan wij ervanuit 

dat u niet verkouden bent, geen griepverschijnselen heeft en 

dat niemand uit uw huisgezin het Corona-virus onder de leden 

heeft.  

3- I.v.m. met de beperkte ruimte rekenen wij bij drukte de 

volgende tijden: 

a. Alleen iets te drinken: ong. 15 minuten 

b. Koffie met Gebak: ong. 30 minuten 

c. Lunch: ong. 60 minuten 

4- Aan tafel kunnen 2 personen plaatsnemen. 

5- Meer dan 2 personen aan een tafel mag alleen wanneer u uit 

één huishouden komt.  

6- Hoest en nies in uw elleboog. 

7- Mocht u gebruik willen maken van het toilet binnen, dan dient 

u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. Was uw 

handen grondig na het toiletgebruik en maak deurknoppen, 

kraantje en zeeppompje schoon.  Het toilet wordt ook 

regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt door een 

medewerker.   

8- Betaal aan tafel contactloos (pin of mobiel) 



Bakker Suikerbuik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 

gedrag van gasten, klanten en/of leveranciers in strijd met het 

protocol en de geldende 1,5m-regels. Wanneer u zich niet houdt aan 

de 1,5 meter regels, dan kunnen wij u de toegang ontzeggen.  Schade 

die ons bedrijf leidt door uw handelen in strijd met de regels kunnen 

op u verhaald worden.  


