Voorwaarden, Preventie & Maatregelen:
-

-

Kom niet als je ziek bent en een of meerdere van de volgende symptomen vertoont: koorts, koude rillingen,
hoesten, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden, vermoeidheid, spier-of gewrichtspijn, hoofdpijn, verlies
van smaak of geur, keelpijn, vastgelopen neus of loopneus, misselijkheid of braken, diarree
Bij binnenkomst meten we je temperatuur en stellen een aantal vragen over je gezondheid
We vereisen een reservering om contact-tracering mogelijk te maken en om te hoge bezoekersaantallen te
voorkomen
Gasten uit landen met een code oranje of rood worden verzocht de adviezen en richtlijnen die gelden in Nederland
als in hun eigen land op te volgen.
Gebruik de handalcohol bij binnenkomst en was je handen regelmatig wanneer je eenmaal binnen bent
Geef elkaar voldoende ruimte
Het dragen van slippers is verplicht
Volg de route aanduidingen voor het veilige 1 richtingsverkeer
Houd de gangen zo veel mogelijk vrij
Er mogen zich binnen geen groepen vormen (niet meer dan 3 personen bij elkaar) en seksueel groepsverband is
niet toegestaan
Onze capaciteit is beperkt tot 50 personen
Hygiene en shoonmaak wordt extra nageleefd
Na gebruik van een relaxruimte graag deze schoonmaken
Alle Evenementen zoals Boobs & Bubbels, wet Wednesday zijn opgeschort
Wij volgen de protocollen van het RIVM/GGD Tilburg
De gezondheid van ons personeel wordt elke dag gecontroleerd
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Ondanks alle maatregelen moet je als gast ervan bewust zijn dat er een risico bestaat op blootstelling aan COVID-19 en
andere besmettelijke ziekten, zoals op elke openbare plaats waar mensen zich dicht in de buurt van elkaar bevinden. Sauna
Ibiza kan niet garanderen dat je in geen enkel stadium van je bezoek wordt blootgesteld aan of besmet wordt met COVID19. Door je bezoek aan onze Sauna Ibiza neem je vrijwillig alle risico’s op je die verband houden met blootstelling aan
COVID-19 of andere besmetelijke ziekten.

