
Check:
Stel uw bezoeker de volgende vragen:

Verhoging of
koorts

BenauwdheidHoesten Verkoudheids-
klachten

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen 
7 dagen vastgesteld (in een lab)

Ben je in quarantaine omdat je:
- direct contact had met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
- je korter dan 14 dagen geleden uit een 
land/regio bent teruggekeerd met 
code oranje of rood?

Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en 
heb je in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/haar gehad 
terwijl hij/zij nog klachten had?

14 dagen

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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Reuk- en/of smaak-
verlies

GEZONDHEIDSCHECK EN REGISTRATIE
Vanwege het coronavirus zijn wij verplicht jou de volgende vragen te stellen:

Kijk voor meer informatie op        
Veiliguitindehoreca.nl

Beste bezoeker, 

We zijn blij je weer als gast te mogen ontvangen in de horeca. Jouw veiligheid en 
die van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Daarom houden wij ons in 
dit bedrijf aan de coronamaatregelen die zijn opgelegd door de Rijksoverheid. 

Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers.

Vanaf 10 augustus 2020 geldt:

• Alle gasten kunnen binnen én buiten op het terras 1,5 meter afstand van 
elkaar bewaren en iedereen heeft een zitplaats. De afstandsmaatregel geldt 
niet als je samen 1 huishouden vormt. 

• Een reservering (van tevoren of aan de deur) en een gezondheidscheck is te 
allen tijde verplicht. 

• De horeca is verplicht alle bezoekers te vragen zich te registreren ten  
behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. 
• Gasten registreren zich op vrijwillige basis
• Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contact- 

onderzoek
• Wanneer je een van de gezondheidsvragen met ja beantwoordt, dan  

kunnen we je helaas niet toelaten in ons bedrijf of op het terras. Vormen 
jullie samen niet 1 huishouden, dan moeten jullie op 1,5 meter van elkaar 
zitten. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd.

We verzoeken je de volgende gegevens in te vullen en dit formulier aan de 
medewerker te geven. Ben je met meerdere personen, noteer hun  
gegevens op de achterzijde van dit formulier.

Datum Aankomst Vertrek Tafel

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

* Wij zijn verplicht deze gegevens 14 dagen te bewaren


