Heropening – Coronavirus
Bescherm jezelf én anderen
Conquesta stemt haar beleid rondom het Coronavirus af op het door de regering
aangekondigde beleid en volgt de instructies strikt op.
Wat betekent dit exact voor Indoorspeeltuin Conquesta?
👉 Er zijn vanaf 1 juli 2020 aangepaste maatregelen (lees hieronder).
Bezoekers moeten vooraf reserveren:
👉 Reserveren is verplicht (voor gewoon bezoek én voor feestjes).
👉 Reserveren via Resengo: https://wwc.resengo.com/leicon_ieper-5205660?booknow=1&RN_PartnerID=2&lang=NL
👉 Er geldt een maximum van 200 bezoekers groot en klein (per tijdsblok).
Wij werken in 2 tijdsblokken:
👉 Ochtend van 10:00 -zondag 09:00- uur tot 14:00 uur (30 minuten schoonmaken).
👉 Namiddag van 14:30 uur tot 18:30 uur .
👉 Op woensdagnamiddag zijn we doorlopend open van van 13:00 uur tot 18:30 uur.
Algemene richtlijnen voor de gasten:
👉 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
👉 Vanaf vrijdag 25/07: Mondmasker verplicht, behalve als u aan tafel zit.
👉 Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
👉 Blijf thuis als je verkouden bent, of griepklachten hebt.
👉 Conquesta kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
👉 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
👉 Blijf als volwassenen zo veel mogelijk op je plaats zitten.
👉 Ontsmet bij binnenkomst grondig je handen.
👉 Was na het toiletbezoek grondig je handen met water en zeep, en desinfecteer je handen.
daarna met de voorziene desinfecteergel.
👉 Betaal bij voorkeur met bancontact (contactloos kan tot € 50).
Enkele zaken gaan er vanaf nu anders aan toe:
👉 De twee ballenbaden en de blokkenzone zijn tot nader order gesloten.
👉 Verjaardagsfeestjes zullen in eerste instantie in het privé-zaaltje vooraan doorgaan. Pas
indien dit volzet is, gaan de feestjes in de grote speelzaal door.
👉 Vanaf woensdag 29/07: Samenscholingen, uitstappen of ontmoetingen met familie of
vrienden zijn beperkt tot maximaal 10 personen. Er kunnen dus maximaal 10 personen aan één
tafel zitten (kinderen én volwassenen samen gerekend).
👉 Tussen de verschillende tafels behouden we de afstand van minimum 1,5 meter.
👉 Ijsjes worden enkel in potjes geserveerd (tot nader order geen hoorntjes).

👉 Tafels blijven staan volgens de voorgeschreven maatregelen, deze mogen niet verplaatst
worden door klanten zonder toestemming van het personeel.

