Aangepaste werkwijze hotel
• Op dit moment is Herberg Tiengemeten alleen open voor hotelgasten.
• Houd minimaal 1,5 m afstand tot andere hotelgasten en medewerkers. Spreek
elkaar en ons er gerust op aan als deze regel niet goed genoeg wordt
nageleefd. U kunt dat doen door te zeggen: ‘Denkt u aan de afstand?’
• We vragen u bij de receptie iets meer tijd te nemen voor in- en uitchecken
zodat de hygiëneregels en de afstandseis kan worden nageleefd.
• Betalen graag alleen per PIN.
• Bij de entree van de trappen naar de hotelkamers staat desinfecterende
handspray. Gebruik dit alstublieft voordat u naar binnen gaat.
• Algemene ruimten en contactoppervlakken als deurknoppen en leuningen
worden zeer frequent schoongemaakt.
• De medewerkers dragen bij de schoonmaak handschoentjes en werken met
professionele schoonmaak- en ontsmettingsmidden. Medewerkers die niet
helemaal fit zijn, komen uiteraard niet werken.
Hotelkamer
• Alle kamers worden voor uw komst grondig schoongemaakt en
gedesinfecteerd.
• Om contact met uw spullen te voorkomen, maken we de kamers tijdens uw
verblijf niet schoon. Wilt u schone handdoeken, leg de gebruikte dan voor
uw kamerdeur. Dan hangen we schone aan de hoteldeur.
• Verlaat u de kamer, klop dan even op de deur. Hoort u niets, dan kunt u
veilig naar buiten. Bent u op de gang en hoort u kloppen, roep dat ‘Momentje
alstublieft’ en verlaat de gang zodat anderen uit hun kamer kunnen.
• Is er iemand op de trap, wacht dan tot diegene weg is.
• Gebruik bij voorkeur alleen het toilet op uw eigen hotelkamer. Bij het
restaurant is alleen het invalidentoilet geopend. Wilt u ons even melden als u
dit gebruikt heeft? Dan kunnen we het schoonmaken.
Restaurant
• In het restaurant is meer ruimte tussen de tafels gecreëerd, zodat de 1,5 m
afstand gegarandeerd is.
• Tijdens uw verblijft krijgt u een vaste tafel toegewezen.
• Tijdens het diner wordt eten en drinken op een centrale tafel voor u
neergezet. U kunt het daar zelf ophalen. Lege borden en glazen graag weer
op deze tafel zetten, dan kunnen wij het van daaruit opruimen.
• Het restaurant is ’s avonds tot 21.00 uur open. Het is uiteraard mogelijk om
drankjes mee naar de kamer te nemen.
• Het ontbijt wordt op uw tafel voor u klaargezet. Mist u iets? Vraag het ons
gerust. Zo mogelijk verzorgen we het voor u.

