Versie met ingang van 13 november 2021

Protocol Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Stichting Horeca Het
Nationale Park De Hoge Veluwe met ingang van 13 november 2021
Preambule
•
•

•

Deze afspraken zijn van toepassing voor iedereen (aanwezig in het Park).
Uitgangspunten van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het
RIVM. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van
publiceren en zal zo snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of
maatregelen van kracht worden.
Het protocol is bedoeld als handvat voor een veilig verblijf en de veilige uitvoering van
werkzaamheden in het Park. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn voor de directie
van NPDHV beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt.

A. Protocol voor het Park als geheel
Onderstaande preventieve maatregelen moeten altijd worden opgevolgd:
- Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD als je door RIVM met
name genoemde (verkoudheids)klachten hebt en blijf thuis tot u de testuitslag weet.
- Blijf thuis als u positief getest bent en vermijd contact met anderen, ook als zij
gevaccineerd zijn.
- Blijf thuis als iemand in uw huis corona,heeft, ongeacht of u gevaccineerd bent.
- Houdt 1,5 meter afstand en schud geen handen.
- Was regelmatig de handen of gebruik desinfecterende handgel.
- Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
- Hoest of nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
- Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is.
- Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel).
- Volg de looproutes (signing) en volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Voor medewerkers en vrijwilligers gelden bovendien de volgende maatregelen:
- Werk thuis tenzij het niet anders kan. Of thuiswerken kan is ter beoordeling door de
leidinggevenden.
- Materialen, gereedschap, machines, mobiele telefoons niet met anderen delen of
desinfecteer ze na gebruik.
- Houd materiaal, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon.
- Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante
organisaties (zoals Rode Kruis, NIBHV) worden opgesteld.

B. Protocol bijzondere maatregelen per locatie
1. Mondkapjes
Draag een mondkapje in voor publiek toegankelijke gebouwen, daar waar een
coronatoegangsbewijs niet verplicht is, dus in:
- Museonder
- Park Paviljoen (ontvangsthal, Parkwinkel en Toiletten)
2. Coronatoegangsbewijs (QR code) verplicht
U moet uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart laten zien voor toegang tot:
- Parkrestaurant, binnen en buiten (terras)
- Ontvangstzalen Park Paviljoen
- Jachthuis Sint Hubertus
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In het Park Paviljoen (Parkrestaurant, Terras en Ontvangstzalen) is behalve het
Coronatoegangsbewijs tevens een vaste zitplaats verplicht. De 1,5 m afstand regel is daar
dan niet nodig.
3. Aangepast aantal bezoekers
- In Jachthuis Sint Hubertus geldt een maximale groepsgrootte van 6.
- Voor excursies geldt voor:
- wandelexcursies met natuurgids een maximum van 16 deelnemers;
- fietsexcursies met natuurgids een maximum van 12 deelnemers;
- excursies naar een wildobservatiehut met natuurgids een maximum van 10
deelnemers.
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