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Corona-protocol Hertog Inn: Coronapas verplicht 
 

 

Vanaf zaterdag 9 oktober is een geldige coronapas verplicht voor alle mensen die willen plaatsnemen 

in de Hertog Inn als de bar is geopend. Voor mensen zonder geldige pas is het ook mogelijk om af te 

halen aan de bar. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe regels: 

 

• De Hertog Inn is toegankelijk voor alle leden, die niet hoesten/kuchen, koorts, of andere Corona 

verschijnselen hebben. Het is niet nodig om mensen te ondervragen of met ze een checklist te 

doorlopen. 

• De Hertog Inn is in twee delen opgedeeld: een deel voor afhalen en een zitgedeelte. Er is een 

scheidingslint aangebracht. 

• Voor afhalen is geen geldige coronapas nodig, voor het zitgedeelte is deze wel verplicht. 

• Mensen die afhalen komen en gaan via de voordeur en de metalen trap en nuttigen hun drankje 

buiten. 

• Mensen die in het zitgedeelte plaatsnemen (of staan) kunnen beide trappen gebruiken om te komen 

of om te gaan. Deze mensen moeten altijd een geldige coronapas zich hebben, dit is de QR code 

op de telefoon of het papieren vaccinatiebewijs van de GGD (mag ook een kopie zijn). Geen pas is 

geen toegang. 

• De 5e STOPPER doet de coronapascheck, er is hiervoor een smartphone aanwezig met een 

coronacheck app. Zorg ervoor dat de telefoon opgeladen is en leg deze aan het eind van de 

bardienst in de kluis. 

• Het is niet meer nodig 1,5m afstand te houden en mensen morgen ook blijven staan. 

• Was voordat je begint met je bardienst eerst je handen met zeep voordat je iets anders doet. 

• Zorg ervoor dat aan het eind van je bardienst: 

o alle tafels zijn schoongemaakt; 

o alle vaat schoon is en er niets blijft staan; 

o de vuilnisbak geleegd is; 

o telefoon opgeladen en in de kluis; 

o de bar is bijgevuld. 

 

Mocht je vragen, opmerkingen of twijfels hebben over bovenstaande instructies, dan kan je altijd contact 

opnemen met een van de 5e STOP commissieleden.  

Wij rekenen weer op jullie medewerking! 


