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Coronavirus protocol 
Graag verwelkomen we u weer in Meander, we hebben u gemist!
Hieronder vindt u de informatie hoe wij om zullen gaan met de beperkingen m.b.t. het corona virus;

Reserveringen / boekingen
Voorlopig gaan wij open vanaf dinsdag 2 juni om 08.30 uur tot 18.00 uur. Wat betreft de avonden zijn wij alleen geopend op 
aanvraag en reservering. 

Bij het maken van een reservering of boeking voor een bijeenkomst, zaalruimte, repetitie, etc. verzoeken wij u dat te doen zoals 
u dat gewend was, bij voorkeur per mail via luuk@meandersmg.nl. Wij gaan er tevens van uit dat u de deelnemers aan uw 
bijeenkomst vooraf checkt op hun gezondheid ofwel dat bezoekers niet komen als ze verkoudheidsklachten hebben of 
lichamelijke klachten, die mogelijk kunnen duiden op een besmetting.

Bovenstaande geldt ook voor het dagelijks gebruik van de medewerkers van MGD, Bint en Babel, die op hun eigen tijden 
aanwezig zijn en gebruik maken van het eet-werkcafé. Zij kunnen tijdens openingstijden van Meander na de gebruikelijke 
reservering  “normaal” gebruik maken van de ruimtes, met in acht nemen van de 1,5 meter regel.

Entrée, gangen, etc.
U zult zien dat we op logische plaatsen signalering aangebracht hebben om u er op te attenderen dat we van u verwachten dat u 
zich voor uw en onze gezondheid zult houden aan de inmiddels bekende 1,5 meter regel. Voor zover mogelijk, vragen wij bij 
aankomst iedereen of hij of zij gezondheidsklachten heeft en bij twijfel zullen wij diegene verzoeken het pand te verlaten.

Bediening en service
Onze medewerkers verzorgen, zoals gebruikelijk, de bediening vanuit onze centrale bar en houden dan natuurlijk altijd de 1,5 
meter afstand tussen henzelf en onze gasten. Met afrekenen hebben we een mobiel pin apparaat, waarmee contactloos gepind 
kan worden en dat na elk gebruik van de toetsen schoongemaakt zal worden. Het is voorlopig niet mogelijk om contant bij ons 
af te rekenen. (Wél kan met de bekende paarse Meander consumptie munten worden betaald, die wij na ontvangst ook zullen 
ontsmetten).

Wat betreft het verblijf in ons eet-werkcafé: er mogen maximaal 30 personen tegelijk verblijven. Wij verzoeken u vriendelijk zelf 
de 1,5 meter afstand te bewaren bij het bestellen aan de bar, het (zittend) verblijf én het gebruik van het toilet. Als er
meerdere groepen tegelijk aanwezig zijn, vragen wij u om een exacte tijd met ons af te spreken voor de pauze of na-zit van uw 
bijeenkomst. Dit om te voorkomen dat we het aantal van 30 personen overschrijden.
De tafels en stoelen zetten wij ruim neer om ook hier weer de 1,5 meter afstand te bewaren en aan uzelf het verzoek om u hier 
ook aan te houden! Ons terras zal ook de hele dag open zijn en hierbij gelden dezelfde regels als binnen.

Schoonmaak
U mag er van uit gaan dat de tafels, deurklinken, etc. extra schoongemaakt worden en dat u bij aanvang van uw bijeenkomst een 
schone ruimte aan zult tre�en. Onze medewerkers gaan dit direct na elke bijeenkomst of in ieder geval vóór aanvang van de 
volgende bijeenkomst uitvoeren met speciale middelen. Waar mogelijk zetten wij deuren open, zodat u de deurklinken niet aan 
hoeft te raken.

Handhaving
Wij als Meander zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels en de uitvoering ervan in ons gebouw. Mogelijk spreken 
wij, of onze medewerkers, u aan op een ongewenste situatie. Wij rekenen hierbij op uw begrip en medewerking. Bij alle overige 
vragen of niet genoemde onderwerpen, verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende, via luuk@meandersmg.nl.
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