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Protocol Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Stichting Horeca Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe 

 

Preambule 
• Deze afspraken zijn van toepassing voor alle medewerkers, vrijwilligers en 

bezoekers. 

• 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.  

• Beoogd is dat dit protocol helder en hanteerbaar is voor alle medewerkers, 
vrijwilligers en bezoekers. 

• 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.  

• Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de RIVM richtlijnen. 
 

A. Protocol voor het Park als geheel 
Onderstaande preventieve maatregelen moeten altijd worden opgevolgd: 
- Blijf thuis als je door RIVM met name genoemde (verkoudheids)klachten hebt. 
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten 

heeft of minder dan 24 uur klachtenvrij is. 

- Probeer in het Park zoveel mogelijk rechts te houden. 
- 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. 
- Betaal 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: Medewerkers 
en vrijwilligers die zich niet houden aan het protocol moeten hun dienstkaart inleveren. 
- Deel materialen, gereedschap, machines, mobiele telefoons niet met anderen of na 

gebruik desinfecteren. 
- Houd materiaal, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon.  
- Minimaliseer contact. 
- Gebruik in situaties waarbij het niet mogelijk is afstand te houden, zoals bij EHBO 

gevallen, de beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.  
- Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante 

organisaties (zoals Rode Kruis, NIBHV) worden opgesteld.  
- Tijdens de COVID-19 pandemie gelden bij reanimatie in de praktijk aangepaste richtlijnen 

(actuele richtlijnen zie: www.nibhv.nl). 

 
  

http://www.nibhv.nl/
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B. Protocol Park Paviljoen  
Parkrestaurant  
- Bezoekers worden ontvangen door de gastheer/gastvrouw die hen placeert.   
- Alle bezoekers dienen bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) en 

Identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar) te tonen. Voor het terras geldt dat niet.  
- Bezoekers dienen zelf via een QR-code de gezondheidscheck te doen en stemmen 

daarmee in met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van bron- 
en contactonderzoek door de GGD. Deze contactgegevens worden alleen gebruikt bij 
een besmetting, 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.  

- Bezoekers die gezondheidsklachten hebben, hun contactgegevens niet willen achterlaten 
en/of geen coronatoegangsbewijs kunnen tonen, worden niet toegelaten in het 
Parkrestaurant. Dit schept duidelijkheid. 

- Bezoekers desinfecteren hun handen en nemen plaats aan de aangewezen tafel. 
 
Ontvangstzalen Park Paviljoen  
- Gebruik van de ontvangstzalen is uitsluitend mogelijk op reservering. Elke reservering 

kent een begin- en eindtijd.  
- Alle bezoekers dienen bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) en 

identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar) te tonen. 
- Bezoekers dienen zelf via een QR-code de gezondheidscheck te doen en stemmen 

daarmee in met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van bron- 
en contactonderzoek door de GGD. Deze contactgegevens worden alleen gebruikt bij 
een besmetting, 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.  

- Bezoekers die gezondheidsklachten hebben, hun contactgegevens niet willen achterlaten 
en/of geen coronatoegangsbewijs kunnen tonen worden niet toegelaten in de zalen. Dit 
schept duidelijkheid. 

 

 


