
Protocol corona-regels op de KTS voor      
bezoekers  
Per 20 januari 2021 
 
Inleiding  
Om ervoor te zorgen dat we bezoekers veilig kunnen ontvangen in onze schoolgebouwen en 
restaurant De Jonge Garde hebben we een aantal regels opgesteld. We volgen hierbij de 
richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM, de VO-raad en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).  

Maatregelen om verspreiding te voorkomen  
● Was vaak uw handen met water en zeep, daarna de handen goed drogen; 
● Hoest en niest u in de binnenkant van uw elleboog; 
● Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg; 
● Schud geen handen; 
● Draag een mondkapje. 

Registratie  
Bij binnenkomst in het schoolgebouw c.q. het restaurant dient iedere bezoeker zich te 
registreren via onderstaand formulier. Bij gezondheidsklachten blijft u thuis. 



 

Toestemming  
Door het verstrekken van de contactgegevens geeft de bezoeker toestemming voor uitsluitend 
het delen van de contactgegevens met de GGD op hun verzoek voor bron- en 
contactonderzoek. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.  

Algemene regels bezoek KTS  
● Bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd met de daarvoor aanwezige middelen; 
● Er wordt 1,5 meter afstand gehouden tot mede-bezoekers, medewerk(st)ers van de KTS 

en aanwezige leerlingen; 
● We dragen een mondkapje; 
● In de gangen houden we rechts; 
● Bij het bezoeken van lokalen volgt u de aanwijzingen van de medewerk(st)ers van de 

KTS. 



Regels bezoek restaurant De Jonge Garde  
● U komt bij voorkeur binnen via de ingang van ‘t Winkeltje; 
● Uw jas kunt u kwijt aan de daarvoor bestemde kapstokken in de hal; 
● U meldt zich bij de medewerk(st)er of leerling van het restaurant; 
● U wordt gevraagd een registratieformulier in te vullen; 
● Bij binnenkomst dienen handen gedesinfecteerd te worden met de aanwezige middelen; 
● U wordt door de medewerk(st)er of leerling naar uw tafel gebracht; 
● Er wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden tot mede-bezoekers, medewerk(st)ers van de 

KTS en aanwezige leerlingen; 
● In het restaurant neemt u plaats aan de u aangewezen tafel en blijft daar gedurende uw 

bezoek zitten; 
● Medewerk(st)ers en leerlingen in de bediening dragen mondkapjes; 
● Bij het uitserveren wordt gebruik gemaakt van een serveerkar om afstand te garanderen; 
● Rondlopen in het restaurant is, buiten toiletbezoek, helaas niet toegestaan. 

Regels bezoek ‘t Winkeltje 

● Bij binnenkomst dienen handen gedesinfecteerd te worden met de aanwezige middelen; 
● Er wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden tot mede-bezoekers en medewerk(st)ers van 

‘t Winkeltje; 
● Medewerk(st)ers dragen mondkapjes; 
● In ‘t Winkeltje geldt een maximum aantal bezoekers van twee personen tegelijkertijd. 


