Hartelijk dank voor je reservering bij Olround Bowlingcentrum Nijmegen. In verband met de
maatregelen rondom het coronavirus vragen wij extra aandacht om het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf aardig en geduldig voor andere gasten en onze collega’s.
Volg de RIVM gedragsrichtlijnen. Blijf dus thuis bij verkoudheid, keelpijn of koorts.
Onze horeca is gesloten.
Volg de aangegeven looproutes in ons pand.
Wij doen een dringend advies tot het dragen van een mondkapje.
Bowlen met een maximale groepsgrootte van vier personen, ongeacht leeftijden en/of
huishoudens.
Bij het bowlen wordt anderhalve meter afstand gehouden.
Gratis handschoenen beschikbaar tijdens het bowlen.
Reinig de bowlingballen van je bowlingbaan vóór gebruik.
Ga pas naar je bowlingbaan wanneer je naam wordt omgeroepen.
Volg altijd de instructies van onze collega’s op.
Betalen is uitsluitend elektronisch mogelijk.

Verder kunt u bij bezoek onderstaande vragen allemaal met een ‘nee’ beantwoorden. Wanneer u, of
iemand uit uw gezelschap een vraag met ja beantwoord, verzoeken wij u om de reservering bij ons te
annuleren.
1. Heeft u een of meerdere van de volgende klachten gehad in de afgelopen 24 uur?
a. Hoesten
b. Neusverkoudheid
c. Koorts vanaf 38 graden
d. Benauwdheidsklachten
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een
lab)?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?
Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt voor uzelf of iemand uit uw gezelschap, annuleer
dan de reservering!
Voor meer informatie over onze genomen maatregelen rondom het coronavirus kun je terecht op de
volgende pagina.
Tot snel bij Olround Bowlingcentrum Nijmegen!
Met vriendelijke groet,
Team Olround Bowling Nijmegen

