MAATREGELEN
Samen zorgen we ervoor dat alle regels opgevolgd worden en onze werking
zo veilig mogelijk kan verlopen voor iedereen. Hou je dus aan de regels!

- We zullen overal de nodige informatie ophangen, ontsmettingsmiddelen
voorzien en hebben een ventilatiesysteem.
- De tafels staan 1.5 meter uit elkaar, gelieve ze dus ook niet te verschuiven.
- De vrijwilligers die een shift doen dragen een mondmasker en kuisen hun
handen en het materiaal regelmatig
- Wacht bij de ingang "IN" tot je ontvangen wordt, geef je naam op en
ontsmet je handen, voordat je een plaatsje wordt toegewezen. We houden
de gegevens 2 weken bij, en enkel voor de COVID-19 maatregelen. Deze
gegevens kunnen dan gebruikt worden voor eventuele contact-tracing bij
ziekte.
- Bij de in- en uitgang en de toiletten zal er de mogelijkheid zijn je handen te
ontsmetten / wassen. Er zijn wegwerphanddoekjes voorzien, gooi die dan
ook in de vuilbak ^^
- Wanneer je een plaats hebt gekregen is het de bedoeling dat je aan tafel
blijft zitten. Je zult vanaf je tafel kunnen bestellen (met tafelnummer),
verzoekjes aanvragen en daar ook je drankjes ontvangen.
- Op tafel vind je ook onze dranklijst, verdere info, een QR code om te
betalen en 1 om in te checken.
- De dranklijst zal ook op de schermen zichtbaar zijn.
- We serveren zoals altijd zoveel mogelijk in flesjes, en de glazen kunnen
geweldig proper worden gemaakt door onze vaatwasser.
- Betalen kan met Payconiq by Bancontact of bankkaart (Geen Cash!!). Je
kunt hiermee drankkaarten aankopen en deze blijven zoals altijd geldig. Leg
je drankkaart na bestelling op tafel zodat de vrijwilligers ze met hun stift
kunnen afstrepen.
- Naar de WC en roken kan uiteraard, volg daarvoor de pijlen.
- Om te roken ga je Asgaard buiten via "OUT", en weer binnen via de inkom
"IN" (deze deuren staan zoveel mogelijk open)
- Neem geen drank mee naar buiten (enkel de tafeltjes buiten waar mensen
blijven zitten worden bediend)
- We sluiten stipt om 1uur! Houd hier dus rekening mee!
- Wees wat geduldig, het is voor iedereen wennen, maar vooral: HAVE
FUN!!!

