Kerkdriel, Donderdag 2 juli 2020
Update Corona maatregelen
In navolging van de instructies en de aangescherpte maatregelen van de regering moeten we ons
allemaal concentreren op de vraag hoe we onze gezinnen, werknemers en gasten het beste kunnen
beschermen en ondersteunen in deze onzekere tijd.
Daarom hebben we aanvullende maatregelen genomen om onze klanten, ons personeel en uw boten
veilig te houden.
De sanitairvoorzieningen over de hele haven zijn inmiddels weer geopend. De voorzieningen zijn
alleen toegankelijk met een havensleutel. Het toiletgebouw naast Paviljoen 212 is alleen geopend
wanneer het restaurant ook is geopend.
Het havenkantoor is weer normaal geopend. Houd ook hier de afstand van 1,5 meter in acht.
De jachthaven is toegankelijk. Maar volg ook hier de sociale instructies op. Vanaf zaterdag 4 april zijn
alle toegangspoorten naar de haven gesloten. Alleen ligplaatshouders met een havensleutel kunnen
de toegangspoorten openen. Dit is gedaan om de toestroom van gasten te beperken.
De watersportwinkel heeft weer de normale openingstijden. Aan de deur hangen de geldende regels.
U kunt ook telefonisch of per e-mail uw bestelling doorgeven. Wij zorgen dan dat deze klaarstaat.
Paviljoen 212 is ook weer geopend. U bent hier welkom wanneer u geen symptomen en/of klachten
heeft en niet in de buurt bent geweest van iemand met symptomen.
Onze werf en stalling zijn operationeel. Ook hier gelden de sociale instructies voor uw en onze
veiligheid. Voor afspraken om uw boot te water of uit het water te halen kunt u telefonisch een
afspraak maken. U meld zich op het afgesproken tijdstip, Wij zorgen voor het liften waarbij u de
gepaste afstand in acht neemt. Als de boot te water ligt kunt u hem naar de box varen/ als de boot op
een bok op het droge staat, kunt u er naartoe.
Voor het verrichten van werkzaamheden aan uw boot door onze monteur gelden dezelfde regels van
afstandhouden etc.
Passanten zijn weer welkom op de haven, wel moeten zij zich houden aan de sociale instructies.
Wij hopen u zo snel mogelijk weer in goede gezondheid te mogen begroeten. Voor nu zorg goed voor
jezelf en elkaar.
Team van Gent Watersport

