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Corona Protocol Gasten 
  
Beste gast, 
 
We heten je van harte welkom in het klooster. Wij vragen je met klem om dit document goed 
door te lezen, je aan de gestelde maatregelen te houden en je eigen verantwoordelijkheid te 
nemen! Wij wensen je een fijn, prettig en bovenal veilig verblijf toe! 
 
 
Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid en het RIVM 
 
Let op: de toegang tot Dominicanenklooster Huissen is alleen mogelijk met het 
coronatoegangsbewijs! (QR-code) 
 
Het coronatoegangsbewijs wordt samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd. Je krijgt een 
coronatoegangsbewijs* als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of 
een negatieve testuitslag** (geen thuis sneltest) van maximaal 24 uur oud.  
 
* klik hier voor meer in formatie: http://www.testenvoortoegang.org 
**klik hier voor meer informatie: https://coronacheck.nl 

 
 
Basisregels 

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd 
bent. Bij corona en corona-gerelateerde klachten blijf thuis. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes 
 
 

Specifieke maatregelen in het klooster 

• De ontvangst is bij de hoofdingang van het kloostergebouw, ook als je programma in 
de Herberg plaatsvindt.  

• Wij checken je coronatoegangsbewijs met de QR-code op de geldigheid zoals 
hierboven beschreven.   

• Bij verplaatsing binnen het klooster (dus ook in de zalen) draag je een mondkapje 

• Krijg je klachten tijdens je verblijf, dan verzoeken we je om naar huis te gaan en dit 
voor vertrek te melden bij het secretariaat. Ook vragen we je te laten testen en de 
uitslag aan ons door te geven.  

• De horeca is dicht en het ontbijt en de warme maaltijd dien je af te halen en op je 
kamer te nuttigen. De lunch wordt in de programmaruimte genuttigd. Vuil servies 
dient op de kar gezet te worden.  

• In de programmaruimte zorgen we voor een zaalopstelling waarbij de 1,5 meter 
gewaarborgd kan worden. 

 
 
 

http://www.testenvoortoegang.org/
https://coronacheck.nl/
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Deelname vieringen Kapel 

• Wij vragen je bij binnenkomst je handen te reinigen en naar de aangewezen plek te 
gaan met een mondkapje op. Zit je op je stoel dan kan het mondkapje af. 

• Tijdens de vieringen is afstand houden verplicht. 
 
 

 
 

Ten slotte 
We zijn ons er van bewust dat we veel van je als bezoeker vragen. Toch rekenen we op je 

volledige medewerking, want alleen samen kunnen we een prettig en veilig verblijf 
waarborgen.  

 
 
 
 
 


