CORONA HUISREGELS

geldende maatregelen omtrent COVID-19
Veiligheid, gezondheid en hygiëne staan bij de IJzeren Man iedere dag voorop, in het
belang van zowel de gasten als de medewerkers. Daarom worden bij IJM onderstaande
maatregelen genomen i.v.m. het Corona-virus. Graag vragen we uw medewerking.

Gasten met verkoudheid- en/of griepklachten vragen we om ons een andere keer
te verblijden met een bezoek. Dit geldt ook wanneer iemand in jouw huishouden
dergelijke klachten heeft.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Vermijd drukte en fysiek contact met anderen. Volg daarom de aangegeven
looproutes en geef elkaar de ruimte. Dit geldt ook bij een toiletbezoek.
Houd gepaste afstand, minimaal 1,5 meter, van het personeel en andere bezoekers.
Dit geldt zowel in de wachtrij, als in het water & tijdens het zonnebaden.

1,5 M

Bezoek de IJzeren Man alleen of enkel met personen uit jouw eigen huishouden.
Was voorafgaand aan je bezoek je handen (min 20 sec) & desinfecteer je handen bij
binnenkomst.
Betaal per pin of contactloos.
Sanitaire faciliteiten in de vorm van gemeenschappelijke was- , omkleed- en
douchevoorzieningen zijn gesloten zolang dit op grond van de noodverordening
noodzakelijk is.
Neem afval bij voorkeur mee naar huis, of gooi het in de prullenbak.
Houd het terrein netjes.
Speeltoestellen zijn alleen toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar.
MAX 1
persoon

Maximaal 1 persoon tegelijk van de waterglijbaan of het duikplatform.
Toon begrip voor de extra maatregelen & geniet!

Om open te kunnen blijven is het van belang dat iedereen zich aan bovenstaande regels
houdt. IJM behoudt zich het recht toegang te weigeren bij vermoedens van verkoudheid
en/of griepklachten. Bij het niet houden aan de huysregels en/of RIVM richtlijnen kan
toegang tot de IJzeren Man volledig worden ontzegd. Eventuele schade die de IJzeren Man
leidt ten gevolge hiervan wordt op overtreder verhaald.
Spreek het personeel gerust aan bij vragen en voel je welkom bij de IJzeren Man!

