Theater Mozaiek is onderdeel van Zorggroep Drenthe

Veilig naar Theater Mozaiek

Fijn dat wij u weer welkom kunnen heten! Theater Mozaiek houdt zich aan de maatregelen
van het RIVM
• Houd 1,5 meter afstand
• Was uw handen regelmatig en maak gebruik van de aanwezige desinfectiepunten
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Schud geen handen
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Blijf thuis bij gezondheidsklachten
• Indien er (verdenking van) corona wordt geconstateerd binnen woonzorgcentrum
Mozaiek dan bestaat de mogelijkheid dat de voorstelling zal worden geannuleerd dan
wel verplaatst. Wanneer dit van toepassing is dan wordt u daarover zo spoedig mogelijk
geïnformeerd.
Algemeen:
• Voordat u binnenkomt vragen wij u de gezondheidscheck (zie posters bij de ingang) te
doen. Volg de aangegeven looproutes en houd 1,5 meter afstand tot anderen. Dit
betekent ook dat er maar 2 personen tegelijk in de lift kunnen.
• Het dragen van een mondkapje is momenteel verplicht. Mondkapjes zijn verkrijgbaar bij
de servicebalie of het restaurant, het dragen van een eigen mondkapje is ook toegestaan.
• Om brononderzoek van de GGD te kunnen ondersteunen zijn wij verplicht al het bezoek
binnen onze locaties te registreren. Omdat Theater Mozaiek zich binnen één van de
woonzorglocaties van Zorggroep Drenthe bevindt, geldt dit ook voor de bezoekers van
ons theater. Wanneer u online een kaartje koopt wordt altijd uw naam en e-mailadres
gevraagd. Zolang wij verplicht zijn om gegevens beschikbaar te stellen aan de GGD in
het geval van een besmetting, zullen deze gegevens door Zorggroep Drenthe voor
uitsluitend dat doeleind bewaard worden voor een termijn van 6 maanden.
• De voorstellingen worden gespeeld zonder pauze.
• Toiletten zijn beperkt beschikbaar. Beperk uw toiletbezoek tot een absoluut minimum.
• Gun de artiesten vooral een groots applaus maar blijf bij het applaus op uw stoel zitten.
Richtlijnen in het theater:
• Kom met maximaal twee personen of met uw eigen huishouden, bestel per huishouden.
U wordt ter plekke door één van onze medewerkers naar uw plaats gebracht, wij zullen
een plaats toewijzen met inachtneming van de voorgeschreven benodigde afstand. Alle
stoelen hebben goed zicht op het podium.
• Wilt u met een groep onder 12 jaar komen, neem dan contact met ons op.
• Kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de voorstelling naar het theater, u
wordt direct naar de zaal begeleid.
• De garderobe is nog niet geopend, daarom vragen wij u uw jas zoveel mogelijk in de auto
of thuis te laten. Uw jas mag mee de zaal in; plaats deze dan onder uw stoel zodat het
geen gevaar vormt bij eventuele calamiteiten.

Richtlijnen Horeca:
• Het is vooralsnog niet mogelijk om gebruik te maken van de gebruikelijke horeca
voorziening. Het gratis pauzedrankje wordt vooraf aangeboden en kunt u in de zaal
nuttigen.
Medische voorwaarden voor bezoekers:
Om de veiligheid van onze bewoners, cliënten en bezoekers te waarborgen vragen wij u
niet naar ons theater te komen in onderstaande gevallen;
- Heeft u, of uw huisgenoot/partner, specifieke coronaklachten (koorts boven 38 graden,
benauwdheid hoesten/proesten verkoudheid/reuk- of smaakverlies)?
- Bent u de afgelopen 24 uur onbeschermd in contact geweest met iemand die wordt
verdacht van besmetting met corona of bent u de afgelopen 14 dagen onbeschermd in
contact geweest met iemand bij wie een coronabesmetting is vastgesteld? Neem
contact met ons op, u kunt uw geld terugkrijgen in dit geval.
- Heeft u zelf corona gehad? Dan bent u welkom wanneer u minimaal 24 uur klachtenvrij
bent en het minstens 1 week na de eerste ziekteverschijnselen is.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie
van Zorggroep Drenthe via 0592 – 33 12 32.
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