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1. Preambule 

1.1. Overwegingen Protocol 
  1.  Het fysieke (landgebonden) aanbod van kansspelen, waartoe de speelautomaten-casino’s1  

behoren, is zwaar gereguleerd. Door de Kansspelautoriteit wordt streng toezicht gehouden  

op de sector. Onder meer op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de wettelijke 

zorgplicht. Weinig sectoren kennen zulke gedetailleerde regelgeving als deze. 

  2.  Doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid zijn het beschermen van de speler,  

het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.  

Om een speelautomaten-casino te exploiteren zijn diverse vergunningen nodig, waarvan  

een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit en een exploitatievergunning van  

de gemeente waar het speelautomaten-casino gevestigd is de belangrijkste zijn. 

  3.  Om voor dergelijke vergunningen in aanmerking te komen, dient de aanbieder van onbesproken 

gedrag te zijn en een hoge standaard te hanteren op het gebied van verslavingspreventie 

en bewaking van openbare orde en veiligheid. Regelmatig vinden er audits plaats door 

gecertificeerde keuringsinstituten zoals DEKRA, GLI en de lokale verslavingszorg. 

  4.  Speelautomaten-casino’s passen standaard reeds een strikte toegangscontrole toe op leeftijd 

en eventuele zelfuitsluiting en houden het gedrag van gasten nauwlettend in de gaten. 

Medewerkers worden standaard bij herhaling getraind op veilig & hygiënisch werken, het 

herkennen van mogelijke kansspelverslaving en (preventief) te interveniëren. Het personeel is 

gewend instructies te geven en procedures te handhaven. Kortom, de bedrijfstak is gewend te 

werken onder strenge voorwaarden en met strikte procedures.

  5.  Nederland telt ongeveer 270 speelautomaten-casino’s, verdeeld 

over het hele land. Er is dus altijd een lokaal speelautomaten-

casino dicht in de buurt. Op deze locaties zijn zo’n 4.000 

mensen werkzaam, en nog duizenden bij de toeleveranciers 

en samenwerkingspartners. Op deze 270 locaties wordt licht 

kansspel aangeboden door middel van kansspelautomaten. Er 

zijn geen tafelspelen of croupiers (live gaming) aanwezig. Vrijwel 

alle populaire casinospellen, zoals roulette, zijn te spelen geheel 

in geautomatiseerde vorm. Mensen spelen technisch gezien ook 

niet tegen elkaar maar tegen een automaat. Hierdoor is er van 

nature fysieke afstand tussen de medewerkers en bezoekers. 

Speelautomaten-casino’s zijn in de regel ruim van opzet. 

1 Binnen de Wet op de Kansspelen, artikel 30h, wettelijk aangeduid als speelautomatenhallen.
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 6.  De speelautomaten-casino’s trekken een divers publiek. De gasten komen naar speelautomaten-

casino’s ter ontspanning. Regelmatig alleen, soms met partner of vrienden. Grote groepen die 

gezamenlijk een speelautomaten-casino bezoeken komen nauwelijks voor. Dit resulteert in 

een rustige omgeving waar gasten het grootste deel van hun bezoek plaatsnemen achter een 

speelautomaat en hun aandacht voornamelijk op het spel vestigen. Daardoor bewegen gasten 

weinig in het speelautomaten-casino. De omgeving is daarmee relatief statisch te noemen.

 7.  Anders dan bijvoorbeeld de theaters en bioscopen kennen speelautomaten-casino’s geen 

pieken van inkomende en/of uitgaande bezoekers. Gasten bepalen individueel hun start- en 

eindtijd. Daar waar er in de horeca (in het bijzonder bars en cafés) groepsvorming plaatsvindt, 

mede als gevolg van de beperkte ruimte, is daar in de speelautomaten-casino’s geen sprake van. 

 8.  De gehele Sector Aanbieders Fysieke Kansspelgelegenheden (SAFK), waartoe de spee l- 

   automaten-casino’s behoren, is sinds medio maart volledig gesloten. Op dit moment is de 

branche druk in de weer om de continuïteit van onze bedrijven en de baanzekerheid van onze 

medewerkers veilig te stellen. De sector is kapitaalsintensief. De variabele kosten waarin 

makkelijk gesneden kan worden zijn beperkt. Het overgrote deel van de kosten loopt door  en 

de omzet is van het ene op het andere moment volledig weggevallen. Ook financieringen en de 

bijbehorende lasten lopen echter gewoon door. Ondernemingen hebben een beroep gedaan op 

de NOW regeling en op de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling. Maar daarmee is het  

leed verre van geleden. Bovendien lijden toeleveranciers, partners maar ook verenigingen 

(cultuur en sport) er ook onder als deze ondernemingen zoveel economische schade ondervinden.

 9.  Een direct gevolg van de sluiting is dat onze bezoekers nu 

niet meer terecht kunnen bij de fysieke (legale) Nederlandse 

kansspelaanbieders voor een gecontroleerd en gereguleerd 

kansspelaanbod. 

 10.   Illegale (buitenlandse) partijen spelen hier gretig op in. De vlucht 

naar het illegale online kansspelaanbod neemt hand over hand 

toe. Kort na de verplichte sluiting trok de Kansspelautoriteit 

hierover al aan de bel, nadat was gebleken dat advertenties 

voor online “corona-vrij” gokken als paddenstoelen uit de 

grond schoten. Dit is zeer zorgwekkend, temeer daar het illegale 

aanbod geen bescherming biedt aan consumenten, zich niet aan 

een zorgplicht houdt en in Nederland geen belasting afdraagt. 

     René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa:  
“Wij zien dat illegale online aanbieders een slaatje proberen te slaan uit 

de huidige situatie. Dat is onaanvaardbaar. We hebben zelfs gezien dat 

consumenten worden gelokt naar een zogenoemd Corona-vrij aanbod. 

Volstrekt verwerpelijk.”  

        (nieuwsbericht Kansspelautoriteit, 17 maart)  



Protocol Speelautomaten-casino’s | Den Haag | 30 april 2020    5

 11.  Hetzelfde geldt voor het illegale (fysieke) landgebonden aanbod, bijvoorbeeld in theehuizen of 

bedrijfspanden. Recent zijn er invallen gedaan bij een illegaal pokertoernooi in Zaandam en een 

illegale gokgelegenheid in Rotterdam, waar mensen uit het hele land aanwezig waren. In totaal 

zijn tot dusver 80 personen in dit verband beboet. Zie bijlage 1. 

1.2. Noodzaak & mogelijkheid tot gecontroleerde heropening
  Noodzaak en mogelijkheid tot gecontroleerde heropening zetten wij graag op een rij:

 1.  Naarmate de ‘intelligent lockdown’ situatie in Nederland langer duurt neemt de drang 

tot ontspanning buitenshuis toe. Het gradueel bieden van ruimte aan ontspanning in een 

gecontroleerde omgeving kan hieraan bijdragen.

 2.  Door de verplichte sluiting bestaat het kansspelaanbod (short odd) thans louter uit een illegaal 

kansspelaanbod (online en in illegale gokhuizen) met alle risico’s van dien. Er heeft een sterke 

vlucht naar deze illegaliteit plaatsgevonden. De risico’s worden met de dag groter. Dit ondermijnt 

de pijlers van het Nederlandse kansspelbeleid.

 3.  De Nederlandse kansspelsector is juist bij uitstek een sterk gecontroleerde sector. Deze wordt 

gekenmerkt door veel procedures waarop toezicht en handhaving plaatsvindt. Niet alleen op de 

sector maar vooral ook binnen de bedrijven zelf. Men is dus gewend om met strakke huisregels 

en vaste procedures te werken. Tevens zijn er reeds veel beveiligingsmaatregelen aanwezig 

(zoals camera’s, beveiliging en diverse controlepunten). 

 4.  Bij de speelautomaten-casino’s wordt louter op een automaat gespeeld. Het is een volledig 

geautomatiseerd product. Gasten spelen individueel en niet met of tegen elkaar. De aard en 

fysieke verschijningsvorm van speelautomaten zorgen ervoor dat de aandacht vooral op het 

spel is gericht en er op natuurlijke wijze fysieke afstand tussen de gasten in het speelautomaten-

casino wordt gecreëerd.

 5.  Gasten vertonen relatief statisch bewegingsgedrag gedurende hun verblijf, hetgeen resulteert 

in relatief weinig loopbewegingen. 

 6.  Er zijn geen tot weinig pieken van inkomende en/of uitgaande bezoekers. Mensen bepalen 

individueel hun start- en eindtijd. 

 7.  De sluiting van alle speelautomaten-casino’s leidt thans tot een enorm grote economische schade 

voor de bedrijven en toeleveranciers, en tevens tot het geheel wegvallen van de bijbehorende 

kansspelbelastinginkomsten voor de Nederlandse Staat (circa 0,4 miljard euro op jaarbasis).

 8.  Naarmate deze periode langer duurt neemt de onzekerheid over werkgelegenheid in de sector 

toe. Tezamen met Holland Casino ziet dit op ruim 8.000 banen direct plus vele duizenden banen 

indirect, bij toeleveranciers en dienstverleners.

1.3. Totstandkoming protocol
 1.  De exploitanten van speelautomaten zijn verenigd in de brancheorganisatie VAN Kansspelen. De 

brancheorganisatie kent een sectie voor speelautomaten-casino’s en een sectie voor exploitatie 

van speelautomaten in de horeca, bijvoorbeeld in cafés. De gemaakte afspraken in dit protocol 

zien niet op de exploitatie van speelautomaten in de horeca.

 2.  Dit protocol is een initiatief van een speciaal hiervoor ingestelde Taskforce, die allen 

vertegenwoordigd zijn in de brancheorganisatie VAN Kansspelen. Deze Taskforce is samengesteld 

uit ondernemers/ondernemingen binnen de speelautomaten-casinobranche, die tezamen 

een zeer ruime meerderheid van de markt vertegenwoordigen. Hierdoor kent dit protocol een 

bijzonder breed draagvlak. De leden van de Taskforce zullen ook wekelijks de werking van het 

protocol monitoren als onderdeel van het Toezichts- en Handhavingskader, en daarmee actief 

betrokken blijven. Het is een protocol door en voor de branchepartijen.
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 3.  Binnen de sectie van de speelautomaten-casino’s is de organisatiegraad bijzonder hoog. Alle 

relevante spelers in de markt zijn lid. Slechts een klein aantal speelautomaten-casino’s is niet 

aangesloten. Mede gelet hierop zal het invoeren, hanteren en handhaven van het voorliggende 

protocol snel en probleemloos geschieden. De brancheorganisatie is goed in staat de leden te 

informeren, te faciliteren en waar nodig te corrigeren. De brancheorganisatie zal zich inspannen 

om ervoor te zorgen dat ook (de kleine groep) niet-leden het protocol onderschrijven en zullen 

respecteren. De overheid wordt verzocht voor te schrijven dat alle exploitanten met een 

vergunning ex artikel 30h van de Wet op de Kansspelen  aan dit protocol  moeten voldoen 

teneinde de deuren weer te mogen openen. 

 4.  Bij de samenstelling van dit protocol voor de speelautomaten-casino’s heeft er nauwe afstemming 

plaatsgevonden met Holland Casino. Dit heeft geresulteerd in een sectordocument waarin het 

protocol van Holland Casino en het protocol van de speelautomaten-casino’s ondernemingen, 

verenigd in de brancheorganisatie VAN Kansspelen, zijn samengebracht en waarbij de 

gemeenschappelijke kaders en principes voor de sector zijn vastgelegd in een overkoepelend 

deel (zie ook Hoofdstuk I: Sectorprotocol Aanbieders Fysieke Kansspelgelegenheden).  

Los van dit sectorprotocol is dit protocol van de speelautomaten-casino’s zelfstandig leesbaar 

en inzetbaar.

 5.  Dit protocol is afgestemd met VNO-NCW en MKB Nederland.

 6. Dit protocol is afgestemd met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

 7.  Dit protocol is afgestemd met de branche-overstijgende Ondernemersorganisatie Schoonmaak- 

en Bedrijfsdiensten (OSB).

 8.  Tevens is dit protocol afgestemd met de medewerkers, via de medezeggenschapsorganen van 

alle leden van de Taskforce, Medewerkers van de verschillende Taskforceleden hebben ook 

actief bijdragen geleverd aan de ideeën die in dit protocol opgenomen zijn.

1.4. Uitgangspunten Protocol 
 1.  De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en bezoekers staan voorop.

 2.  Speelautomaten-casino’s, medewerkers, gasten en toeleveranciers conformeren zich volledig 

aan de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. 

 3.  Deze afspraken gelden voor alle vestigingen van de speelautomaten-casino’s (binnen de Wet op 

de Kansspelen, artikel 30h, wettelijk aangeduid als speelautomatenhallen).

  4.  Duidelijkheid vormt de basis van veilig werken. Het protocol biedt daarom bepalingen voor 

zowel medewerkers, gasten als toeleveranciers. 

 5.  De maatregelen en procedures zijn voor de gasten, medewerkers en toeleveranciers en ook voor 

de ondernemingen zinvol, helder en hanteerbaar.

 6.  Voor de bescherming van medewerkers en gasten worden in relevante situaties beschermende 

materialen ingezet (zoals handschoenen, mondkapjes, plexiglas schermen e.d.). Bij het gebruik 

van deze beschermende middelen wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid in de 

markt en de maatschappelijke plicht om de zorgsector niet tekort te doen.

 7.  Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd en 

geïmplementeerd.

 8.   De brancheorganisatie VAN Kansspelen en de overheid communiceren over de afspraken. Over 

de voor de sector relevante zaken vindt er afstemming met Holland Casino plaats.

 9.  Speelautomaten-casino’s maken afspraken zichtbaar op en binnen de vestigingen en via alle 

beschikbare kanalen (social media, nieuwsbrieven, narrowcasting, signing, websites etc.).
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2.  Maatregelen speelautomaten-casino’s
  De speelautomaten-casino’s hebben maatregelen genomen ten behoeve van het verantwoord 

bezoeken en het verantwoord werken in het kader van de zogenaamde “1,5 meter samenleving”. 

  Het “ABC” van deze maatregelen valt uiteen in Algemene maatregelen, Branchespecifieke 

maatregelen en Communicatieve maatregelen. Deze zijn hieronder nader uitgewerkt.

 1. Algemene organisatorische maatregelen

 2. Branchespecifieke maatregelen

  a)   Het reguleren van bezoekersstromen, in- en uitgaand

  b)   Social distancing tijdens het bezoek

  c)   Veiligheid, hygiëne en bescherming voor medewerkers, gasten en (keten)partners

 3. Communicatie

2.1.  Algemene organisatorische maatregelen
 1.  De directie van de speelautomaten-casino organisatie zal zorgen voor een effectieve en directe 

invoering van alle maatregelen, procedures en communicatiemiddelen zoals deze in dit protocol 

beschreven staan. Het naleven van deze maatregelen en procedures zal als  hoogste prioriteit 

binnen de betreffende organisatie gepositioneerd en kenbaar gemaakt worden. De directie zal 

het belang hiervan persoonlijk kenbaar maken en uitdragen: the tone at the top.

 2.  Bij de heropening van de speelautomaten-casino’s wordt per vestiging een door de 

brancheorganisatie opgestelde “checklist opstart heropening” (COH) doorlopen en ingevuld. 

Pas na het afronden van de checklist zal de vestiging heropend worden. De checklist wordt 

opgestuurd naar de brancheorganisatie VAN Kansspelen. Indien de checklist volledig en 

juist is ingevuld krijgt de betreffende vestiging het bordje of de sticker met de slogan  

“Speel met  & verstand. Houd afstand!” (als “certificaat”) toegestuurd door VAN Kansspelen. 

Dit wordt bij de ingang van de vestiging zichtbaar aangebracht. Op de website van deze vestiging 

kan gecommuniceerd worden dat de vestiging weer open is en mag het logo van de slogan 

getoond worden.

 3.  Speelautomaten-casino’s stellen per vestiging 

een coronaverantwoordelijke (CV) aan die toeziet 

op implementatie, toezicht en handhaving van 

de bepalingen. Deze functionaris rapporteert 

aan de Casino Manager maar heeft tevens een 

rechtstreekse escalatielijn naar het hogere 

management/de directie indien zaken niet naar 

behoren en conform de procedures lopen. De 

coronaverantwoordelijken ontvangen ook directe 

instructies van de directie. In voorkomende 

gevallen kan de casino manager ook de rol van de 

corona verantwoordelijke vervullen.

 4.  De coronaverantwoordelijke zorgt ervoor dat er in de vestiging per dienst altijd één corona-

coördinator (CoCo) wordt aangesteld, zodat er tijdens alle openingsuren in elke vestiging te allen  

tijde één aanwezig is. Deze coördinator is belast met de operationele uitvoering van het  

toezicht op en de naleving van dit protocol en is het aanspreekpunt voor overige medewerkers 

en gasten. Deze persoon is met behulp van een hesje of andere outfit duidelijk herkenbaar  

voor gasten en medewerkers.
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 5.  Dit protocol wordt uitvoerig met de coronaverantwoordelijken van de vestigingen besproken. 

Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen die tussentijds in dit protocol worden aangebracht. 

De coronaverantwoordelijken zullen teamvergadering(en) beleggen voor de medewerkers. In dit 

overleg zullen de coronaverantwoordelijken aan alle medewerkers het protocol ter beschikking 

stellen en bespreken. Het overleg creëert op voorhand duidelijkheid voor de medewerkers en 

het team. 

 6.  Medewerkers krijgen een uitgebreide instructie en waar nodig training over de juiste wijze 

waarop het protocol in de desbetreffende vestiging moet worden uitgevoerd. Elke dienst 

dient de door de brancheorganisatie opgestelde “Checklist Operationeel Protocol” (COP) 

te worden ingevuld. Deze checklist kan als handvat dienen bij de personeelsinstructie.  

 7.  De klachtenbussen van de vestigingen zullen extra in de gaten gehouden worden op 

eventuele op- en aanmerkingen van gasten met betrekking tot de coronaregels in de 

vestiging.

 8.  Het management van het speelautomaten-casino en het regio/hogere management krijgt 

extra taken in het kader van het toezicht op en de borging van de maatregelen zoals deze in dit 

protocol zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor de digitale varianten van de klachtenbussen.

 9.  Met dit protocol komen er tijdelijk extra regels voor medewerkers en gasten. Het management 

zal van hoog tot laag op het belang hiervan blijven wijzen, zorgen dat de regels steeds zichtbaar 

blijven en een kritisch onderdeel worden van de dagelijkse monitoring en sturing.

2.2  Branchespecifieke maatregelen
  In essentie wordt er een aantal belangrijke basisregels gevolgd bij het bepalen van hoe een 

verantwoorde speelautomaten-casino operatie gerund moet worden. Deze zijn voor alle vestigingen 

hetzelfde. Op specifiek niveau zal er op basis van de feitelijke en praktische omstandigheden 

passende concrete invulling aan gegeven moeten worden. Zolang er maar altijd voldaan wordt aan 

de basisregels: de 7 Gouden Regels.

 De 7 Gouden Regels
 De essentie van de maatregelen ziet op de volgende principes:

  1.     Het waarborgen van een vrije afstand van minimaal 1,5 meter tussen de 

aanwezigen (zowel binnen als buiten, bij en rond de ingang).

  2.    Waar die vrije ruimte niet beschikbaar is wordt voorzien in een passende fysieke 

afscherming (zoals schermen) om de risico’s te mitigeren.

  3.    De situering van de speelplaatsen (gemarkeerd door stoelen voor de automaten) 

is dusdanig dat hiermee wordt voldaan aan de vereiste afstand of afscheiding 

zoals onder 1 en 2 hierboven verwoord.

  4.    Het maximaal aantal bezoekers wordt eerstens afgestemd op het maximaal 

aantal bepaalde speelplaatsen (in dit geval zitplaatsen), waarbij als randvoorwaarde geldt 

dat een gast maximaal 1 stoel ter beschikking krijgt en tevens verplicht zittend moet spelen. 

  5.    Het aantal bezoekers wordt (waar nodig aanvullend) beperkt relatief tot de omvang van de 

locatie. Hierbij wordt een norm gehanteerd van minimaal 5m2 per gast.

  6.   Er worden strikte hygiëne- en beschermingsmaatregelen genomen.

  7.    Medewerkers en bezoekers met symptomen van de (voor corona) relevante gezondheids-

klachten worden geweerd.

 De nadere operationele interventies zijn hieronder onderverdeeld in drie clusters (2.2.1;  

 2.2.2; 2.2.3) die de verschillende stadia van het gastcontact volgen (de ‘Customer Journey’).
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2.2.1 Het reguleren van bezoekersstromen

 2.2.1.1. Reduceren bezetting: maximum voor aantal gasten
 a)  Speelautomaten-casino’s stellen per vestiging een maximaal aantal bezoekers vast. Hieronder 

staan de uitgangspunten hiervoor beschreven. In bijlage 2 is een instructie opgenomen om het 

aantal stapsgewijs te bepalen.

 b)  Gasten zijn verplicht zittend te spelen om de 

dynamiek in speelautomaten-casino’s verder  

te beperken. Er is één stoel beschikbaar per speler. 

 c)  De primaire norm is dat stoelen op ruime afstand 

van elkaar worden geplaatst zodanig dat minimaal 

1,5 meter afstand tussen de gasten geborgd is. De 

overige stoelen worden verwijderd.

 d)  Het aantal stoelen bepaalt hiermee het maximaal 

aantal speelplaatsen. Dit is dan een vast bepaald 

aantal per speelautomaten-casino.

 e)  Aanvullend wordt (als secundaire norm) gekeken 

naar de capaciteit van de betreffende vestiging (in 

termen van oppervlakte). Daarbij wordt maximaal 

1 persoon per 5m2 als richtsnoer gehanteerd.2  

Indien het aldus bepaalde maximaal aantal gasten 

lager ligt wordt dat als vast maximaal aantal 

bezoekers voor die vestiging vastgesteld.

 f)  Het maximum aantal gasten wordt gehandhaafd 

door het bijhouden van een telregistratie bij 

de ingang. Dat er niet meer gasten binnen 

mogen zijn dan dat er stoelen beschikbaar zijn 

functioneert daarbij als controlemechanisme, 

dat voor medewerker makkelijk hanteerbaar en 

op het oog direct zichtbaar is. Als extra back-up 

wordt regelmatig het aantal gasten binnen in de 

vestiging geteld.

 g)  De beheersing van de maximale bezetting door 

middel van de controle over de stoelen is een 

simpel en effectief middel. De zitplaatsen zijn 

als “de winkelkarretjes” van het speelautomaten-

casino.

 h)  Er worden geen acties gehouden die leiden tot 

substantieel extra gasten naar één of meerdere 

speelautomaten-casino’s binnen een bepaalde tijdspanne of die het fysieke contact tussen 

medewerkers en gasten vereisen of bevorderen. 

2  Er is gekozen voor een relatieve in plaats van absolute richtsnoer gezien de uiteenlopende omvang (vloeroppervlakten) van 

de 270 speelautomaten-casino’s. De gehanteerde verhouding is verder gelegen in het verplicht zittend spelen en de beperkte 

loopbewegingen van gasten. Speelautomaten-casino’s zijn relatief statisch in vergelijk met vele andere op consumenten gerichte 

sectoren (zoals winkels, cafés, festivals etc.).

1,5 m 1,5 m
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 2.2.1.2. Pre bezoekfase: inzet op verwachtingsmanagement
 a)  Gasten worden verzocht thuis te blijven als iemand uit hun huishouden koorts heeft  

(vanaf 38° C). 

 b)  Gasten worden verzocht thuis te blijven als ze zelf één van de volgende klachten hebben: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

 c)  Gecommuniceerd wordt dat bij twijfel over de gezondheidstoestand (in verband met corona) 

de toegang tot het speelautomaten-casino wordt geweigerd. De gezondheidssituatie wordt 

gemonitord door de medewerkers gedurende het verblijf.

 d)  Gasten worden verzocht alleen of in gezelschap van maximaal één huisgenoot naar het 

speelautomaten-casino te komen.

 e) Gasten worden verzocht niet te kiezen voor een speelautomaten-casino buiten de eigen regio.

 f)  Gasten worden verzocht zoveel mogelijk lopend, met de fiets of met de auto naar het 

speelautomaten-casino te komen. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt ontmoedigd. 

 g)  Eventuele pieken in het aantal gasten dat tegelijkertijd binnen is wordt afgevlakt door meer 

spreiding over de dagen van de week en over het etmaal te bevorderen. Dit gebeurt door gasten 

te informeren over de momenten van drukte. Gasten worden gevraagd hier rekening mee te 

houden.

 h)  Indien het maximum aantal gasten is bereikt worden er geen nieuwe bezoekers toegelaten. Dit 

wordt ook aan de buitenzijde van de vestiging gecommuniceerd. Potentiele bezoekers wachten 

buiten met behulp van afstandsmarkeringen, op 1,5 meter afstand van elkaar, tot er voldoende 

bezoekers zijn vertrokken.

 i)  Indien het maximaal aantal gasten is bereikt en het aantal wachtenden buiten teveel wordt, 

worden wachtende gasten gevraagd te vertrekken. Zij kunnen bij een medewerker hun 

telefoonnummer achterlaten, zodat ze gebeld kunnen worden zodra er ruimte is (waarna de gast 

zich binnen een half uur bij de toegang dient te melden) of een afspraak maken wanneer ze zich 

bij de toegang kunnen melden.

 j)  Er kan gekozen worden een reserveringssysteem voor toegang in te stellen, waarbij gasten vooraf 

telefonisch of online een reservering plaatsen. Indien er drukte ontstaat, die op schaarste duidt 

(meer vraag naar dan aanbod van zitplaatsen), dan zal de onderneming een reserveringssysteem 

voor de toegang instellen. Dit kan ook voor bepaalde dagen of delen van een dag, op basis van 

de daadwerkelijke noodzaak.

 k)  Gasten worden erop gewezen dat ze voor komst kunnen bellen of mailen om te informeren 

hoe druk het is. Op internet is ook informatie beschikbaar over de drukke en minder drukke 

momenten van een vestiging.

 2.2.1.3.  Aanloopfase: inzet op het begeleiden van verkeersstromen
 a)  Reeds vanaf het moment dat gasten 

de toegang van het speelautomaten-

casino’s benaderen worden zij zo 

vroeg als mogelijk gewezen op de 

verplichte onderlinge afstand van 

minimaal 1,5 meter. Indien er sprake is 

van een eigen parkeergelegenheid zal 

er door een medewerker op worden 

toegezien dat ook hier voldoende 

afstand wordt bewaard. 

https://l.ead.me/gescheideningang
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 b)  Voor de ingang zullen gasten ook deze afstand tot elkaar moeten bewaren. Hiertoe brengt 

de ondernemer markeringen op de grond aan, maakt gebruik van afscheidingsmechanismen 

(deuren, afzettouw etc.) en zorgt voor toezicht door een medewerker en – indien aanwezig - 

vanuit de camera op de naleving door de gasten. 

 c)  Veel vestigingen beschikken over automatische deuren en draaideuren waardoor geen deuren 

bij opening aangeraakt worden. Automatische deuren worden niet op de handmatige stand 

gezet, met uitzondering van momenten waarop dit echt noodzakelijk is.

 d)  Gasten worden verzocht met maximaal 1 persoon in de lift plaats te nemen of met maximaal 2 

personen indien ze tot hetzelfde huishouden behoren.

 e)  Eenmaal aangekomen in het entreegebied worden kruisende verkeersbewegingen voor gasten 

vermeden door heldere markeringen op de vloer en (zo veel als mogelijk) eenrichtingsverkeer. 

 f)  Gasten worden verzocht waar mogelijk zonder jas/tas naar het speelautomaten-casino te komen 

of de jas/tas in de auto te laten liggen.

 g)  Jassen, tassen en andere toebehoren van gasten worden niet aangenomen voor de garderobe. 

Daar waar speelautomaten-casino’s besluiten hun garderobe wel open te stellen voor self-

service gelden aparte regels. Gasten worden alsdan verzocht hun jassen op afstand van elkaar 

op te hangen. De garderobe wordt indien in gebruik regelmatig extra gereinigd.

 h)  Het aantal medewerkers die op de vloer bewegen wordt sterk beperkt. Het is belangrijk dat 

deze medewerkers wel meteen gezien worden. Medewerkers op de vloer zijn daarom voorzien 

van een herkenbaar hesje/vestje. Zij helpen gasten eraan herinneren om 1,5 meter afstand te 

houden. Hetzelfde geldt voor technisch personeel dat de vloer op komt.

 2.2.1.4. Toegangsfase: inzet op gedoseerde en gecontroleerde toegang
  De toegang tot speelautomaten-casino’s is gratis. Speelautomaten-casino’s kennen de wettelijke 

verplichting leeftijdscontrole uit te voeren, toegangsbewijzen uit te delen en gaan na of gasten 

niet op een witte lijst (zelfuitsluiting) staan. Tevens wordt gecontroleerd op (onvrijwillige) 

toegangsverboden.

 

 In dat kader nemen we de volgende maatregelen:

 a)  Bij twijfel over de gezondheidstoestand (in verband met corona) wordt de toegang tot het 

speelautomaten-casino geweigerd. 

 b)  De toegang tot het speelautomaten-casino’s vindt plaats op minimaal 1,5 meter afstand. Deze 

afstand wordt geborgd door middel van markering en/of signalering. 

 c)  Balies worden afgeschermd. De medewerker zit veilig achter een scherm.

 d)  Gasten die mondkapjes dragen wordt verzocht deze even kort af te zetten, zodat de 

toegangscontroles zoals hierboven omschreven kunnen worden uitgevoerd. Daarna zijn ze (met 

het mondkapje) gewoon welkom. 
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 e)  Gasten worden bij binnenkomst expliciet gewezen op de coronaregels.   

 f)  Gasten worden alleen toegelaten als zij bij binnenkomst hun handen hebben gedesinfecteerd.

 g)  De gast die toegelaten wordt zal zelf zijn toegangsbewijs moeten pakken, op gepaste afstand 

van de medewerker.

 h)  Indien de medewerker bij twijfel over meerderjarigheid de identiteit van de gast moet 

controleren zal het identiteitsbewijs alleen aangenomen worden met handschoenen en met in 

acht neming van minimaal 1,5 meter afstand (i.c. neerleggen identiteitsbewijs, wegstappen en 

laten controleren).

 i) Er wordt bij voorkeur met PIN betaald.

 j)  Gasten die contant geld willen afgeven of afnemen doen dit op gepaste afstand van de 

medewerker. Het geld wordt neergelegd zonder hand tot hand contact. Medewerkers werken 

hiervoor met hygiënehandschoenen. Medewerkers worden geïnstrueerd over de maatregelen 

met betrekking tot het behandelen van cash geld op 1,5 meter afstand. 

 

2.2.1.5. Afsluitfase: inzet op gedoseerd vertrek & sluiting
 a)  We zorgen voor een gefaseerde beëindiging van het spelen op speelautomaten zodat gasten 

niet in één keer de vestiging verlaten rond sluitingstijd. Onze medewerkers begeleiden het 

veilig en gedoseerd verlaten van het pand. Hiertoe worden de medewerkers geïnstrueerd. 

2.2.2 Social Distancing tijdens het bezoek

 2.2.2.1. Verlaging beschikbare plaatsen
  Het aantal beschikbare speelplekken wordt verlaagd:

 a)  Er is één stoel beschikbaar per speler. De stoelen worden 

op voldoende afstand van elkaar geplaatst. De overige 

stoelen worden verwijderd.

 b)  Voor zover gasten direct tegenover elkaar plaatsnemen 

ontstaat bij speelautomaten die met de rug tegen elkaar 

staan, gezien de diepte van de speelautomaten een af-

stand van minimaal 1,5 meter tussen de spelers (die so-

wieso verplicht zijn te zitten). 

 c)  Indien spelers tegenover elkaar zitten bij een 

geautomatiseerde roulette (ronde opstelling) is de 

afstand sowieso ver boven de 1,5 meter, en is voldoende 

afstand, doordat de diepte van tegen elkaar aan staande 

speelautomaten zodanig is, dat de minimale afstand van 

1,5 meter te allen tijde automatisch is gewaarborgd.

1,5 m

https://l.ead.me/gedoseerdetoegang
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 d)  De zitplaatsen worden dusdanig opgesteld dat er een minimale afstand van 1,5 meter tussen de 

spelende gasten ontstaat. Indien dat niet gehaald wordt, dan wordt het risico passend gemitigeerd 

door beschermingsmaterialen, zoals door het realiseren van een afscheiding (schermen) tussen 

gasten.

 e)  Gasten zijn verplicht zittend te spelen om de onderlinge afstand te waarborgen en de dynamiek 

in speelautomaten-casino’s verder te beperken.

 f)  Bij een storing of tijdens het bijvullen van speelautomaten tijdens openingstijd, vraagt de 

medewerker de gast minimaal 1,5 meter afstand te houden, alvorens aan de slag te gaan. 

Voordat de medewerker tot zijn werkzaamheden aan de speelautomaat overgaat wordt eerst het 

werkoppervlak gedesinfecteerd.

 g)  In de toiletruimtes worden die faciliteiten (gedeeltelijk) buiten gebruik gesteld (zoals wasbakken, 

urinoirs), waar gasten mogelijk te dicht naast elkaar kunnen staan. Er is extra aandacht voor de 

verkeersbewegingen van en naar de toiletten.

 2.2.2.2. Beperken toestroom, concentratie & groepsvorming
 De toestroom, concentratie van publiek en groepsvorming worden beperkt door:

 a) Geen entertainment aan te bieden.

 b) Geen groepsactiviteiten en groepsarrangementen aan te bieden. 

 c)  Geen acties in te zetten die tot een verhoogde toestroom van gasten zou 

kunnen leiden.

 d)  Gasten worden verzocht alleen of in het gezelschap van maximaal één 

huisgenoot naar het speelautomaten-casino te komen.

 e)  Op plekken waar gasten  mogelijk even staan te wachten, bijvoorbeeld bij de ingang, de balie en/

of de toiletten, wordt gewerkt met een vorm van belijning om de in acht te nemen 1,5 meter mee 

te markeren. 

 f)  Medewerkers onderling moeten vanzelfsprekend ook de afstand van minimaal 1,5 meter 

respecteren, en zijn hier bij dienstwissel extra alert op.

 g) Medewerkers hebben zo veel mogelijk vaste werkplekken. 

 h)  De werkplekken op de vloer zijn dusdanig verspreid dat er minimaal 1,5 meter tussen de 

medewerkers is.

https://l.ead.me/gepasteafstand
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 2.2.2.3. Zorgplicht op afstand
 a)  Er wordt gezorgd voor voldoende continuïteit in de invulling van de wettelijke zorgplicht van de 

speelautomaten-casino’s ten opzichte van de gasten. 

 b)  Bij interventies door medewerkers die face to face plaatsvinden wordt de 1,5 meter in acht 

genomen. Indien dat het goede verloop van het gesprek tussen gast en medewerker belemmert, 

vindt het gesprek plaats met tussenkomst van een plexiglas scherm.

 c)  De interventie kan, als extra faciliteit, door medewerkers ook op afstand worden gedaan 

(bijvoorbeeld met behulp van telefonische of video preventie gesprekken). De gast wordt de 

mogelijkheid geboden dit aan te vragen of de medewerker biedt dit de gast aan indien hij/zij hier 

aanleiding toe ziet.

 d)  Tevens kunnen dergelijke interventies worden ondersteund met  externe preventie door (zorg)

instanties. Met hulpvraagorganisaties Hands24 en het Centrum voor Verantwoord Spelen is 

afgesproken dat zij telefonisch beschikbaar zijn voor het voeren van extra zorggesprekken, ook 

daar waar het gaat om gasten die (sinds de uitbraak van corona) met het illegale online aanbod 

in aanraking zijn gekomen.

 e)  De reguliere zorgplicht en bijbehorende informatieplicht lopen door. De informatie voor de 

gasten voor de weg naar de GGZ zorginstellingen blijft beschikbaar.

 
2.2.2.4. Speelautomaten

 

  1. Verplicht zittend spelen

    Er is één stoel beschikbaar per speler. De stoelen worden op ruime afstand van elkaar geplaatst. 

De overige stoelen worden verwijderd. 

 2. Cash geld uitbetalingen en wisselen

   Vrijwel alle uitbetalingen worden door 

de speelautomaat zelf gedaan. Echter in 

sommige gevallen vindt er op alternatieve 

wijze uitbetaling plaats (van een prijs 

of jackpot die op een speelautomaat 

gewonnen is). De speelautomaten-casino’s 

kunnen hiervoor speciale machines in 

gebruik hebben die dit geautomatiseerd 

kunnen doen. Indien deze niet beschikbaar 

zijn dan zal de prijs handmatig moeten 

worden uitbetaald.  Deze handmatige 

uitbetaling kan in normale situaties op 

de speelvloer bij de gast plaatsvinden. 

Echter, om medewerkers zo min mogelijk 

door het casino te laten bewegen zullen 

dergelijke uitbetalingen thans niet meer 

op speelvloer mogen plaatsvinden maar 

uitsluitend centraal bij de kassa balie. 

https://l.ead.me/uitbetaling
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   Uitbetalingen kunnen ook plaats vinden bij het (terug)wisselen en pinnen van geld. In de meeste 

gevallen wordt het geld gewisseld of gepind middels automaten die op de speelvloer staan 

en dicht bij de spelende gasten. Ook hierdoor wordt het verkeer beperkt. Er wordt extra op 

toegezien dat de aanwezige voorraden geld in de geldverwerkende machines dusdanig hoog 

zijn dat er zoveel als mogelijk via deze automaten uitbetaald kan worden in plaats van via  

de kassa.

   Voor alle uitbetalingen (prijzen en wisselen) aan de kassa geldt dat er geen sprake mag zijn 

van fysiek contact. Bij de balie/kassa worden de regels in acht genomen voor wat betreft de 

minimale afstand en worden schermen toegepast. Alsmede handschoenen voor de medewerker 

voor de uitbetaling van het contant geld.

 3. Schermen bij speelautomaten

   Tussen de speelplaatsen kan ter (extra of als alternatieve) bescherming van de gasten onderling 

een scherm geplaatst worden. De grootte van dit scherm  is afhankelijk van de afmetingen van 

de specifieke speelautomaten die er staan.

 4. Reiniging speelautomaat (en directe omgeving)

    Zodra een speelautomaat niet meer wordt bespeeld, wordt deze gereinigd  door een medewerker 

voordat de volgende gast mag plaatsnemen. PINterminal(s) en geldwisselaars worden eveneens 

veelvuldig gereinigd (voor zover aanwezig). 

1,5 m 1,5 m

https://l.ead.me/bescherming
https://l.ead.me/hygiene
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 2.2.2.5. Food & Beverage
  Aan het consumeren van eten 

(zoals een broodje) en drinken 

(zoals koffie en fris) in de 

speelautomaten-casino’s zijn 

geen kosten verbonden voor 

gasten. Gasten komen hier niet 

voor. Het is een additionele 

service. Onder dit protocol 

gelden er extra restricties:

 a) Er is slechts een summier aanbod van consumpties.

 b)  Er wordt alleen gebruik gemaakt van wegwerpmateriaal. Drinken wordt gepresenteerd in een 

wegwerpbeker of -glas (karton of plastic). 

 c) Broodjes e.d. worden alleen voorverpakt verstrekt. 

 d)  Drinken en voorverpakt eten worden door de gast zelf gehaald bij het uitgiftepunt. Er wordt  

niet geserveerd.

 2.2.2.6. Ondersteunende diensten en processen 
 a)  Met toeleveranciers worden afspraken gemaakt om bevoorrading zo verspreid mogelijk over de 

dag te plannen en over de wijze waarop veilig gelost wordt. Zie ook bijlage 7. 

 b) Leveranciers lossen niet tegelijktijdig.

 c) Leveranciers komen niet binnen in de vestiging tenzij dit strikt noodzakelijk is.

 d)  Met geldtransport bedrijven worden strikte afspraken gemaakt hoe de hygiëne en gezondheid 

beschermd kan worden bij de overdracht van het geld.

 e)  Met schoonmaakbedrijven worden specifieke aanvullende afspraken gemaakt om 

enerzijds te borgen dat alle schoonmaakwerkzaamheden (in kwaliteit, intensiteit 

en frequentie) voldoen aan de aanvullende hygiëne eisen die dit protocol en haar 

uitgangspunten vereisen en anderzijds dat de medewerkers van het schoonmaakbedrijf 

op een verantwoorde wijze te werk gaan en de regels met en voor de medewerkers van 

het speelautomaten-casino hierbij ook volgen. Hierbij wordt het protocol A van de OSB 

als uitgangspunt gehanteerd (zie ook bijlage 6A).

 f)  Indien er sprake is van externe security bedrijven zullen ook expliciet afspraken 

gemaakt moeten worden hoe te werken binnen de regels met en voor de medewerkers, 

maar ook de regels voor de gasten. Tevens zal er expliciet aandacht besteed worden aan 

de principes die gevolgd moeten worden indien Security onverhoopt jegens een gast 

moet optreden, en wel op een dusdanige wijze dat verantwoord met de verhoogde risico’s van 

het coronatijdperk wordt omgegaan.

2.2.2.7. Kantooromgeving
  Bij de diverse speelautomaten-casino ondernemingen zijn er gemiddeld genomen 

slechts een beperkt aantal mensen werkzaam op het kantoor. Er zijn in feite geen grote 

kantoorgebouwen en -functies. Toch zullen er ook in de beperktere kantooromgevingen 

extra regels gevolgd moeten worden om op verantwoorde wijze met de risico’s om te gaan.
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 a) De RIVM regels moeten strikt gevolgd worden.

 b)  De hygiënemaatregelen worden strikt in acht genomen Met het schoonmaakbedrijf worden 

specifieke afspraken gemaakt voor extra schoonmaakwerkzaamheden van contactoppervlakken 

en aanraakpunten, waaronder ook kopieerapparaten, balies, koffiecorners en toiletten. De 

benodigde frequenties wordt in overleg (met het schoonmaakbedrijf) vastgesteld.

 c)  Toiletruimtes worden op reguliere wijze schoon gemaakt, met tenminste één dagelijkse 

schoonmaakbeurt. Tijdens de coronacrisis kan met een hogere frequentie worden schoongemaakt, 

afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de vervuiling. Ook in sanitaire ruimtes is het belangrijk 

om contactoppervlakken en aanraakpunten (knopjes, doorspoelknoppen, deurklinken, kranen 

etc.) eventueel extra schoon te maken. De aftekenlijsten voor het personeel worden hier op 

aangepast, zodat deze reiniging controleerbaar is.

 d)  Handenwasfaciliteiten  dienen goed schoongemaakt te worden. Voldoende aanvulling van 

(vloeibare)zeep en materialen om handen af te drogen is aanwezig. Waar mogelijk wordt papieren 

handdoekjes gebruikt, ervan uitgaande dat er geen algeheel tekort in de markt is ontstaan aan 

deze middelen.

 e)  In de toiletruimtes wordt een handenwasinstructie opgehangen. Het aantal externe bezoekers 

wordt bewust laag gehouden (beperkt tot het noodzakelijke en beperkt in omvang).

 f)  Bij de toegang tot het kantoor door bezoekers wordt bij de receptie minimaal  

1,5 meter afstand in acht genomen. Deze afstand wordt geborgd door middel van 

markering en/of signalering. 

 g)  Voor de bezoekers staat desinfectiemiddel bij de receptie en de bezoekers 

worden verzocht bij binnenkomst hun handen te desinfecteren.

 h)  Liften en trappen worden slechts door maximaal 1 persoon tegelijkertijd gebruikt.

 i)  Minimaal 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd, ook tijdens vergaderingen, 

lunches en bijeenkomsten. Lunches worden zo veel mogelijk op de werkplek 

genuttigd of buiten tijdens een wandeling alleen.

 j)  Voor de koffiecorners geldt dat ze geen verblijfsruimtes zijn. Het is koffie/thee 

halen en de corner weer verlaten.

 k)  Voor flexibele werkplekken geldt dat deze voor gebruik door de medewerker gedesinfecteerd 

zullen worden (zoals toetsenbord, muis etc.).

 l) Werkplekken worden zo veel als mogelijk gespreid door het hele gebouw gebruikt.

 m) Vermijd, indien mogelijk, het reizen naar kantoor met het openbaar vervoer. 

 n) Waar mogelijk wordt er thuis gewerkt.

 o)  Werknemers die thuiswerken worden ondersteund door de werkgever met tips en middelen 

voor een passende thuiswerkplek.

 p) De “Checklist Kantooromgeving” wordt gevolgd (zie ook bijlage 8).

 q)  Waar van toepassing worden de voorschriften voor de kantooromgeving ook toegepast voor 

de werkzaamheden en het verblijf in de kantoorruimtes die bij de speelautomaten-casino’s 

aanwezig zijn.

 r)  Doordat de logistieke buitenruimtes ruim zijn opgezet is buiten voldoende mogelijkheid om 

de 1,5 meter te waarborgen. Toeleveranciers worden daarbij enkel in uitzonderlijke gevallen 

toegang tot de vestiging verleend.

Op dit moment heeft VNO-NCM en MKB Nederland een branche-overschrijdend kantoorprotocol in 

ontwikkeling. Zodra deze gereed is wordt de Checklist Kantooromgeving hiermee in overeenstemming 

gebracht (voor zover het protocol daartoe aanleiding geeft. 
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2.2.3 Bescherming & Hygiëne voor gasten & medewerkers 

 2.2.3.1. Voor medewerkers
 a)  We vragen van medewerkers om zichzelf thuis te temperaturen. Voor wie dat niet kan stelt het 

speelautomaten-casino op de vestiging meetapparatuur ter beschikking.

 b)  Medewerkers worden verzocht thuis te blijven indien ze zelf één van de volgende klachten 

hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

 c)  Medewerkers worden eveneens verzocht thuis te blijven indien iemand in hun huishouden 

koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

 d)  Medisch kwetsbare medewerkers worden vrijgesteld van werkzaamheden, waar nodig in overleg 

met de bedrijfsarts.

 e)  Medewerkers worden zoveel mogelijk op vaste vestigingen ingeroosterd om het aantal 

verschillende contacten te minimaliseren.

 f)  Om ervoor te zorgen dat medewerkers hun schoonmaakwerkzaamheden veilig, met voldoende 

afstand tot anderen, kunnen doen, wordt de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is (voor 

zover deze eveneens wordt betreden door medewerkers en/of gasten) ruim afgezet, zodat een 

voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker wordt geborgd.

 g)  Voor de medewerkers worden voldoende middelen ter beschikking gesteld 

om hun handen te desinfecteren en contactoppervlakten intensief schoon te 

maken. 

 h)  We verstrekken waar nodig handschoenen aan medewerkers, in ieder geval:

  •  Waar wordt schoongemaakt;

  •  Waar met contant geld wordt gewerkt;

  •  Waar eten of drinken wordt klaargezet;

  •    Bij contact met de buitenzijde van de automaat voor de monteurs 

      (tenzij voldoende gedesinfecteerd);

 i)  (Niet-medische) mondkapjes worden beschikbaar gesteld voor medewerkers 

die dat wensen, doch met in achtneming van de meest actuele richtlijnen inzake 

het gebruik van mondkapjes van het RIVM.

 j)  Medewerkers worden voorzien van extra hygiëne instructies. Ze worden in 

ieder geval verzocht minimaal 6x per dag hun handen te wassen volgens de 

instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het 

openbaar vervoer en na het schoonmaken.

 k)  Medewerkers worden geïnstrueerd geen gebruik te maken van elkaars 

werkbenodigdheden, zoals sleutels, gereedschap etc.

 l)  Medewerkers op de vloer dragen een speciaal hesje/vestje. Deze worden 

beschikbaar gesteld.

 m)  Voor de medewerkers op de vloer is het van belang dat zij waken over hun 

eigen veiligheid en vragen of de gast afstand wil houden als dat onverhoopt 

niet gebeurt.

 2.2.3.2. Voor medewerkers & gasten
  a)  Gasten worden alleen toegelaten als zij bij binnenkomst hun handen hebben 

gedesinfecteerd.

 b)  Bij de ingang en ook op andere plekken zijn er desinfectie-units aanwezig, 

welke zijn voorzien van desinfecterende gels en/of doekjes (alcohol 70%). 

Medewerkers en gasten worden geïnstrueerd hiervan gebruik te maken.
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 c)  Bij de wasbakken in de toiletruimte hangt een instructie (met infographic) op welke wijze de 

handen het beste gewassen worden.

 d) In de toiletruimte is (desinfecterende) handzeep/handgel aanwezig.

 e)  Er wordt gezorgd voor maximale hygiëne, vooral de pinterminal, deurknoppen, speelautomaten, 

leuningen en andere contactoppervlakten worden met grote regelmaat gereinigd. Ook objecten 

die aangeraakt kunnen worden door bezoekers zoals prullenbakken e.d. worden regelmatig 

gereinigd.

 f) In de vestigingen wordt zorggedragen voor voldoende ventilatie en aanvoer van verse lucht.

2.2.4.  Escalatiemodel constatering corona
 1.  Alle maatregelen die in dit protocol zijn beschreven zien op het mitigeren van het 

verspreidingsrisico van het coronavirus. Het doel van de maatregelen is om de kans op 

besmetting van medewerkers en gasten in het speelautomaten-casino tot het absolute 

minimum terug te dringen door enerzijds voldoende afstand te creëren en anderzijds maximale 

hygiënemaatregelen te treffen. Desondanks blijft een risico bestaan dat een medewerker of gast 

op enig moment het coronavirus oploopt binnen of buiten het speelautomaten-casino. 

 2.  Wanneer corona wordt vastgesteld onder medewerkers of gasten treedt het “Escalatiemodel 

Constatering Corona“ in werking. Dit escalatiemodel beschrijft op eenduidige wijze de 

communicatie- en besluitvormingsstructuur na constatering van een coronageval. Deze 

communicatie- en besluitvormingsstructuur loopt via de lijn van de coronacoördinator via de 

coronaverantwoordelijke naar de directie. De richtlijnen van het RIVM en de gezondheidsdiensten 

zijn leidend in te de nemen beslissingen.

 3.  Het escalatiemodel bevat een communicatiematrix, wat per belanghebbende beschrijft welke 

informatie wanneer wordt gedeeld, welke communicatiemiddelen hiervoor worden ingezet, wie 

de “zenders” zijn en hoe het tijdspad eruitziet. 

 4.  Een “Single point of contact” voor gezondheidsdiensten (SPOCG) wordt benoemd. De SPOCG is 

contactpersoon voor inkomende vragen of verzoeken van de gezondheidsdiensten en handelt 

onder directe aansturing van de directie. Indien er indicaties bestaan dat besmetting herleidbaar 

is tot de vestiging, zoekt de SPOCG contact met de gezondheidsdiensten om in overleg te 

bepalen of er al dan niet tijdelijk aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden bovenop 

de maatregelen die reeds in dit protocol zijn beschreven. 

2.3. Communicatie
 1.  Bij alle speelautomaten-casino’s zijn reeds duidelijke huisregels van toepassing. Deze regels 

blijven van toepassingen en worden tijdelijk aangevuld met en waar nodig overruled door de 

extra regels (de zogenaamde coronaregels) uit dit protocol. 

 2.  De coronaregels hangen bij de ingang van de speelautomaten-casino’s en worden binnen 

zichtbaar en duidelijk herhaald. Indien er narrowcasting op de aanwezige TV schermen is worden 

de regels hier ook duidelijk zichtbaar op geplaatst.

 3.  Door middel van visuals die in de gehele vestiging worden aangebracht wordt telkenmale de 

aandacht gevestigd op de geldende de coronaregels. 

 4.  Om de eenduidigheid en de herkenbaarheid te bevorderen worden de communicatiemiddelen 

genoemd onder punt 2 en 3 door de brancheorganisatie ontwikkeld en door middel van een 

toolkit ter beschikking gesteld aan de speelautomaten-casino’s. 

 5.  Via social media van de speelautomaten-casino’s en de nieuwsbrief (voor zover aanwezig) worden 

de coronaregels actief onder de aandacht gebracht. Hetzelfde geldt voor de brancheorganisatie. 

 6.  De coronaregels voor gasten staan ook op de website (pop-up of homepage) van de 

speelautomaten-casino’s en op de website van de brancheorganisatie.
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 7.  Op regelmatig basis (minimaal 1x per week en zoveel meer als nodig) verstuurt de 

brancheorganisatie een nieuwsbrief waarin concrete invulling van maatregelen, best practices 

en ervaringen worden gedeeld.

 8.  Indien het protocol wordt gewijzigd of aangevuld, wordt dit door de brancheorganisatie via een 

‘speciale nieuwsbrief’ gecommuniceerd.

 9.  VAN Kansspelen richt een Helpdesk Corona in. Dit is een centraal loket voor vragen en informatie. 

Voor medewerkers en gasten wordt een apart emailadres in het leven geroepen om bevindingen 

naartoe te kunnen sturen en eventuele afwijkingen van het protocol te melden. 

 10.  Ter stroomlijning van de beantwoording van vragen, suggesties en klachten en om eventuele 

aanpassingen van het protocol af te stemmen vindt regelmatig (minimaal wekelijks) overleg 

plaats tussen de Taskforce en Holland Casino.

3.  Toezicht & Handhaving
 1.  Gasten moeten de coronaregels strikt opvolgen evenals de instructies van 

medewerkers. Medewerkers zien hier streng op toe. 

 2.  Medewerkers wordt duidelijk gemaakt dat ze rugdekking hebben om gasten aan 

te spreken op het schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de 

vestiging te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde 

regels.

 3.  Daarnaast zijn speelautomaten-casino’s in staat om door middel van fysiek 

toezicht en camera-observatie, voor zover aanwezig, de naleving van alle 

maatregelen te bewaken en bij te sturen waar dat noodzakelijk is. De Security 

medewerkers (indien aanwezig) krijgen instructie om extra op de naleving van 

de coronaregels toe te zien, tijdens de uitvoering van hun reguliere werk. Bovendien wordt er 

een coronaverantwoordelijke per vestiging aangesteld en een coronacoördinator per dienst.

 4.  Wanneer gasten zich niet aan de coronaregels houden worden zij daarop aangesproken door  

een medewerker. Volgen zij deze aanwijzing niet op, dan kan in overleg met de corona-

verantwoordelijke en de Casino Manager besloten worden de toegang tot het speelautomaten-

casino voor een aantal maanden te ontzeggen. Hiervoor zal een toegangsverbod worden 

uitgegeven. 

 5.  In algemene zin geldt dat implementeren van regels en procedures, het toezien op de naleving 

ervan en uiteindelijk de handhaving in het DNA van speelautomaten-casino’s zit. Op tal van 

fronten is dit het dagelijkse werk van veel van onze medewerkers. 

 6.  Met de gemeenten worden waar nodig aanvullende afspraken gemaakt in het kader van de 

openbare orde en veiligheid. Waar van toepassing is de basis hiervan gelegen in bestaande 

convenanten. Doelstelling is om onder meer samenscholing buiten de speelautomaten-casino’s 

tegen te gaan.

 7.  De Taskforce monitort en evalueert wekelijks de (landelijke) gang van zaken voor wat betreft de 

werking van het protocol en de naleving. De Taskforce adviseert het bestuur van VAN Kansspelen 

naar aanleiding hiervan.

4.  Brancheorganisatie VAN Kansspelen
 1.   VAN Kansspelen biedt zoveel als mogelijk ondersteuning bij de uitvoering van coronaregels die 

voortvloeien uit dit protocol. 

 2.  Om de eenduidigheid en de herkenbaarheid te bevorderen worden de communicatiemiddelen 

(zoals overzicht van de coronaregels, instructiefilm en visuals) door de brancheorganisatie 

ontwikkeld en door middel van een toolkit ter beschikking gesteld aan de speelautomaten-

casino’s.
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 3.  VAN Kansspelen biedt aan alle exploitanten van speelautomaten-casino’s rekenmodule aan, 

waarmee het MAB (Maximaal Aantal Bezoekers) per vestiging eenvoudig kan worden berekend. 

Via social media van de speelautomaten-casino’s en de nieuwsbrief worden de coronaregels 

actief onder de aandacht gebracht.

 4.  Informatie (en toelichting) op het protocol worden op de website geplaatst. Evenals best 

practices. 

 5. Aanpassingen van het protocol worden via een ‘speciale nieuwsbrief’ gecommuniceerd. 

 6.  Op regelmatig basis (minstens 1x per week en zoveel meer als nodig) verstuurt de 

brancheorganisatie een nieuwsbrief waarin concrete invulling van maatregelen, best practices 

en ervaringen worden gedeeld.

 7.  Voorafgaand aan de heropening van de speelautomaten-casino’s wordt door VAN Kansspelen 

een online presentatie (webinar) georganiseerd over (de toepassing van) dit protocol, welke ook 

voor niet aangesloten leden wordt opengesteld.

 8.  Indien het protocol wordt gewijzigd of aangevuld, wordt dit door de brancheorganisatie via een 

‘speciale nieuwsbrief’ gecommuniceerd.

 9.  VAN Kansspelen stelt de “checklist opstart heropening” 

(COH) op. Er zal een webapplicatie worden ontwikkeld 

waarmee de COH en de COP digitaal kunnen worden 

ingevuld. Bij de heropening van speelautomaten-

casino’s wordt per vestiging deze checklist ingevuld en 

opgestuurd naar VAN Kansspelen. Het speelautomaten-

casino ontvangt van VAN Kansspelen de sticker (als 

“certificaat”) ter instemming met de heropening. Deze 

sticker kan bijvoorbeeld worden aangebracht op de 

voordeur als bewijs, zodat gasten bij binnenkomst 

weten dat aan deze “checklist opstart heropening” 

is voldaan. Op de website van deze vestiging kan 

gecommuniceerd worden dat de vestiging weer open is 

en mag het logo van de slogan getoond worden. VAN Kansspelen publiceert op het openbare 

gedeelte van de website een actuele lijst met speelautomaten-casino’s die hun COH volledig 

hebben geretourneerd. 

 10.  VAN Kansspelen stelt een “checklist operationeel protocol” (COP) op voor dagelijks gebruik, die 

per dienst moet worden ingevuld.

 11.  VAN Kansspelen voert regelmatig overleg (minimaal wekelijks) met de Taskforce over de werking 

en naleving van het protocol in de praktijk en de Taskforce adviseert het bestuur van VAN 

Kansspelen naar aanleiding hiervan.

 12.  VAN Kansspelen richt een Helpdesk Corona in. Dit is een centraal loket voor vragen en informatie. 

Voor medewerkers en gasten wordt een apart emailadres in het leven geroepen om bevindingen 

aan toe te kunnen sturen en eventuele afwijkingen van het protocol te melden. 

 13.  Ter stroomlijning van de beantwoording van vragen, suggesties en klachten en om eventuele 

aanpassingen van het protocol af te stemmen vindt regelmatig (minimaal wekelijks) overleg 

plaats tussen de Taskforce en Holland Casino.

 14.  Indien een melding (via de Helpdesk Corona) daartoe aanleiding geeft neemt VAN Kansspelen 

contact op met het betrokken speelautomaten-casino om daarmee aanpassing of anderszins te 

kunnen bewerkstelligen.

 15.  VAN Kansspelen zet mystery guests in  ter controle op de naleving indien een melding hiertoe 

aanleiding geeft.
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Bijlage 1 - Relevante recente publicaties & digitale advertentie

Ksa: door Corona extra scherp op online gokaanbod

17 maart 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) ziet extra activiteiten van illegale online kansspelaanbieders en hun 

adverteerders. Zij proberen te profiteren van het feit dat speelhallen en speelcasino’s door het coronavirus 

hun deuren hebben moeten sluiten. De Ksa vindt dit onaanvaardbaar en treedt hier streng tegen op.

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa: ‘Wij zien dat illegale online aanbieders 

een slaatje proberen te slaan uit de huidige situatie. Dat is onaanvaardbaar. We hebben zelfs gezien dat 

consumenten worden gelokt naar een zogenoemd Corona-vrij aanbod. Volstrekt verwerpelijk. De partijen 

die dit doen, de aanbieders zelf maar ook hun adverteerders, kunnen op de warme belangstelling van 

de Ksa rekenen. Partijen die zich bedienen van dit soort praktijken kunnen er verzekerd van zijn dat dit 

zwaar negatief meeweegt bij een eventuele aanvraag voor een online kansspelvergunning.’

Het aanbieden van kansspelen in Nederland zonder vergunning is verboden. De huidige Wet op de 

kansspelen biedt niet de mogelijkheid een vergunning te verlenen voor het aanbieden van online 

kansspelen. Dat gaat door de Wet Kansspelen op afstand veranderen. Die treedt waarschijnlijk in werking 

op 1 januari 2021. Dan kunnen er aanvragen worden ingediend voor een online kansspelvergunning. De 

online kansspelmarkt gaat een half jaar na inwerkingtreding van de wet open. Tot die tijd is het aanbieden 

van online gokken per definitie illegaal. Ook het maken van reclame hiervoor is verboden. Het spelen van 

een illegaal kansspel is ook verboden; deelnemers zijn strafbaar als ze ervan op de hoogte zijn dat het 

spel dat ze spelen geen vergunning heeft.

Illegaal pokertoernooi gestopt in Zaandam, 53 man beboet

18 april 2020, Telegraaf

De politie van Zaanstad heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal pokertoernooi beëindigd. 

In een bedrijfspand aan de Penningweg waren 53 personen aanwezig.

Vanwege het samenscholingsverbod dat vanwege de coronamaatregelen van kracht is, zijn alle 

aanwezigen bekeurd. Die boete is 395 euro per persoon.

In het pand trof de politie zeven personen, in de leeftijd tussen de 30 en 52 jaar, die geen identiteitsbewijs 

konden tonen. Zij zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau om hun identiteit te kunnen 

vaststellen, meldt de politie. „Ze zijn ingesloten in een politiecel en krijgen naast het proces-verbaal 

voor het overtreden van de noodverordening ook een proces-verbaal voor het niet kunnen tonen van 

een geldig identiteitsbewijs.” De politie noemt het opvallend dat de aanwezigen afkomstig waren uit 

heel Nederland.

Bij de politie-inzet probeerden aanwezigen te ontkomen door agenten weg te duwen, meldt de Landelijke 

Eenheid Noordwest. Daarbij zijn twee agenten van de trap gevallen waarbij zij lichtgewond raakte. Zij 

konden hun werk na behandeling in het ziekenhuis weer voortzetten.

Bij dit incident is de Zaanse politie geassisteerd door collega’s van de politie Amsterdam,  

de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee.
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Politie maakt ook einde aan illegaal pokertoernooi in Tilburg

19 april 2020, Telegraaf

De politie heeft afgelopen weekeinde in Tilburg een tweede illegaal pokertoernooi beëindigd. Dat 

gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de wijk Oud-Zuid, meldde de politie maandag. In de 

nacht daaraan voorafgaand werd al een pokertoernooi in Zaandam stopgezet door de politie.

In totaal deden er 23 personen mee aan het toernooi in Tilburg, waar ook catering aanwezig was. Alle 

aanwezigen hebben een boete gekregen vanwege het overtreden van de noodverordening die in verband 

met het coronavirus is opgesteld door de burgemeester van Tilburg.

De politie kreeg rond 04.00 uur een anonieme melding dat in de tuin van het vrijstaande huis een man 

met een vuurwapen liep. Alle aanwezigen zijn gefouilleerd, maar een wapen werd niet aangetroffen. De 

31-jarige organisator van het toernooi zei dat hij het had georganiseerd om de verveling tegen te gaan.

Politie pakt 27 mensen op na inval in Rotterdams gokpand

19 april 2020, Telegraaf

De politie in Rotterdam heeft 27 personen opgepakt bij een inval in een illegaal gokpand aan de 

Innsbruckweg in Rotterdam. De agenten hielden alle aanwezigen, 26 mannen en één vrouw, aan. Ook 

namen zij ruim 10.000 euro, twee gokautomaten en twee auto’s in beslag.

Agenten vielen het pand binnen rond 23.45 uur zaterdagavond na een anonieme melding. In het pand 

troffen zij tafels met geld, fiches en twee gokkasten aan. Alle aanwezigen zijn aangehouden voor 

witwassen en/of het niet naleven van de wet op de kansspelen. Ook kregen ze allemaal een bekeuring 

van 390 euro voor het overtreden van de noodverordening in verband met het coronavirus.

De verdachten zijn inmiddels heengezonden, maar moeten zich op een later moment voor de rechter 

verantwoorden. Er wordt samen met de gemeente Rotterdam bekeken of de panden bestuurlijk kunnen 

worden gesloten. 

Voorbeeld van actuele affiliate marketing in de kansspelmarkt:
Hieronder ter illustratie een voorbeeld van de wijze waarop via betaalde affiliate marketing1 potentiele  online 

aanbieders spelers naar het illegale kansspel online aanbod proberen te lokken worden gedreven, ten koste 

van de legale landgebonden kansspelgelegenheden.

 

Online Casino Opmars door het Coronavirus

Gokken bij een Online Casino blijkt een zeer populair alternatief voor afleiding en ontspanning in deze 

tijden voor Coronavirus uitbraken en de Lockdown. Niet alleen de schatzoekers onder ons vinden hun 

weg naar deze sector. Zo zijn er o.a. vele mensen welke het tv kijken nu wel enigszins hebben gehad. Een 

online casino biedt Entertainment op een heel ander level. De spanning en sensatie is niet te vergelijken 

met andere activiteiten welke momenteel binnen onze mogelijkheden liggen.

De online casino branche was al ruim voor de uitbraak bezig met een enorme opmars. Het lijkt erop dat 

het taboe langzaam wordt verbroken en dat mensen meer vertrouwen hebben in de streng gereguleerde 

online aanbieders van kansspelen. Klik hier en lees meer over wat een Online Casino is en doet.
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Fysieke Casino’s niet blij met de Online Casino Concurrentie

Het is bekend dat fysieke casino’s niet blij waren met de intrede van de online concurrenten. Een online 

casino maakt veel minder kosten en is dus in staat om beter voor haar bezoekers te zorgen. Dit zien we 

terug in verschillende zaken.

Uitbetalingspercentages bij Online Casino’s

Het uitbetalingspercentage ligt veel hoger bij de online casino’s t.o.v. fysieke casino’s. Het percentage 

hangt af per game provider en type casino spel. Je kans om winst te maken bij een online casino is dus 

veel hoger dan bij een Holland Casino.

Toegankelijkheid van Online Casino’s

Een fysiek casino wordt beperkt door haar openingstijden. Wanneer je lekker in je win-streak zit, kan het 

zomaar zijn dat je moet stoppen omdat het casino gaat sluiten. Je zult maar net 100 free spins hebben 

gewonnen op een gokkast en het casino gaat sluiten. Een online casino is 24 uur per dag bereikbaar en 

kan dus op elk willekeurig moment bezocht worden.

Of je nu in een saaie nachtdienst zit of een uitgebreid bezoek op het toilet ondergaat, je kunt dit ten alle 

tijden combineren met leuke online casino spellen om je door de tijd heen te helpen.

Je speelt vanuit de comfort die je zelf in de hand hebt. Heerlijk thuis op de bank met je eigen muziekje 

op de achtergrond en een koud speciaal biertje op de tafel. Geen gedrang bij de tafels of wachten dat je 

favoriete gokkast beschikbaar is. Bovenal, de snacks zijn lang niet zo duur als bij een fysiek casino.

www.idealcasino.com/blog/online-casino-opmars-door-het-coronavirus

1 Affiliate marketing is een vorm van internetmarketing waarbij adverteerders/opdrachtgevers hun partners (affiliates) 

belonen voor de gegenereerde verkopen of leads die de affiliate heeft aangeleverd. Affiliate marketing gebeurt 

ook via ‘nieuwssites’ die informatie verstrekken over producten en diensten en op die manier lezers proberen te 

beïnvloeden in hun koopgedrag, ten voordele van hun opdrachtgevers.

Klik hier voor meer informatie

https://www.idealcasino.com/blog/online-casino-opmars-door-het-coronavirus/
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Bijlage 2 - Bepaling van maximaal aantal toegestane bezoekers in het speelautomaten-
casino (stappenplan)

Stap 1:
De basis regels zijn het vertrekpunt. Deze zijn:

1. Het waarborgen van een vrije afstand van minimaal 1,5 meter tussen de aanwezigen 

2. Waar die vrije ruimte niet beschikbaar is wordt voorzien in een passende fysieke afscherming 

(zoals schermen) om de risico’s te mitigeren.

Stap 2:
•  Positioneer een stoel voor de plek waar gasten plaats mogen nemen voor een speelautomaat 

op dusdanige wijze dat altijd aan de basisregels van stap 1 voldaan wordt.

•   Door het schuiven van speelautomaten en afscheidingen mag dit geoptimaliseerd worden 

zolang maar te allen tijde aan de basisregels voldaan blijft worden.

•   Vervolgens zijn de aldus bepaalde speelplaatsen vaste zitplekken.

•   Gasten zijn verplicht zittend te spelen. En elke speler heeft slechts 1 zitplaats ter beschikking.

Stap 3:
• Registreer de aldus bepaalde vaste zitplaatsen nauwkeurig.

• Deze stoelen mogen door gasten niet verplaatst worden.

Stap 4:
• Bepaal het maximale aantal toegestane speelplaatsen dat in stap 2 bepaald is door het aantal 

stoelen te tellen. Dit is het MAP getal (Maximaal Aantal Plaatsen) voor het speelautomaten-

casino.

Stap 5:
•  Bepaal het maximale aantal medewerkers  in de dienst - gebaseerd op het meest aantal 

medewerkers actief in de betreffende vestigingen (inclusief technisch personeel). Dit is het 

MAM getal (Maximaal aantal Medewerkers) voor het speelautomaten-casino.

Stap 6 & 7 op volgende pagina
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Stap 7:
BEPALING MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE BEZOEKERS PER SPEELAUTOMATEN-CASINO:

Het laagste aantal:

Vergelijk

A. MAP (Maximaal Aantal Plaatsen) met 

B. de MC (Maximale Capaciteit) minus het MAM (Maximaal Aantal Medewerkers).

Neem het laagste getal van A en B en dit bepaalt het MAB getal (Maximum Aantal Bezoekers) dat 

op een moment gelijktijdig in het speelautomaten-casino is toegestaan. 

Tip!: Je kunt de MAB calculator die de VAN Kansspelen beschikbaar heeft gebruiken voor het 

bepalen van het maximum aantal bezoekers die je binnen mag laten in je vestiging. Deze MAB 

calculator rekent het automatisch voor je uit. Zie hiertoe de website van de VAN. Deze calculatie 

is ook opgenomen in de opstart checklist COH.

Stap 6:
• Bepaal het totaal aan aantal m2 van de vestiging.

• Deel dit getal door 5. En bepaal hiermee de beschikbare capaciteit.

• Dit is het MC getal (Maximale Capaciteit) voor het speelautomaten-casino.

In het kort:

MAB = het laagste getal van: MAP  of        MC minus MAM

Hiermee wordt geborgd dat er te allen tijde niet meer bezoekers toegelaten worden dan de

capaciteit (m2) van de vestiging aankan EN ook niet meer dan dat er voor gasten aan stoelen 

beschikbaar is.

A B
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www.vaninfo.nl

Geen groepsvorming

Volg altijd de aangegeven looproute

Hoest of nies in uw elleboog
of gebruik een papieren zakdoek

Na ieder gebruik worden de 
speelautomaten gereinigd

Houd minimaal 1,5 meter afstand

Zittend spelen verplicht

Gooi uw eigen afval weg

Raadpleeg bij twijfel over 
de regels een medewerker

Reinig regelmatig uw handen
Ook bij binnenkomst

Houd afstand tijdens het spelen en 
blijf zoveel mogelijk op uw plek

Pak zelf uw drinken 
Er wordt niet geserveerd

Respecteer ons personeel
 en volg hun adviezen

1,5 m

1,5 m

COVID-19 REGELS
Speel met hart en verstand. Houd afstand!

1,5 m

Bijlage 3 - Voorbeeldafbeeldingen communicatie-uitingen voor medewerkers & gasten 
(afstand, hygiëne & bescherming)

www.vaninfo.nl

Geen groepsvorming

Volg altijd de aangegeven looproute

Hoest of nies in uw elleboog
of gebruik een papieren zakdoek

Na ieder gebruik worden de 
speelautomaten gereinigd

Houd minimaal 1,5 meter afstand

Zittend spelen verplicht

Gooi uw eigen afval weg

Raadpleeg bij twijfel over 
de regels een medewerker

Reinig regelmatig uw handen
Ook bij binnenkomst

Houd afstand tijdens het spelen en 
blijf zoveel mogelijk op uw plek

Pak zelf uw drinken 
Er wordt niet geserveerd

Respecteer ons personeel
 en volg hun adviezen

1,5 m

1,5 m

COVID-19 REGELS
Speel met hart en verstand. Houd afstand!

1,5 m

Desinfecteer regelmatig uw handen
Ook bij binnenkomst
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www.vaninfo.nl

COVID-19 REGELS
Speel met hart en verstand. Houd afstand!

Houd minimaal 1,5 meter afstand,
vorm geen groepen

1,5 m

www.vaninfo.nl

COVID-19 REGELS
Speel met hart en verstand. Houd afstand!

Pak zelf uw drinken 
Er wordt niet geserveerd

www.vaninfo.nl

COVID-19 REGELS
Speel met hart en verstand. Houd afstand!

Na ieder gebruik worden de 
speelautomaten gereinigd

www.vaninfo.nl

COVID-19 REGELS
Speel met hart en verstand. Houd afstand!

Gebruik de pinautomaat 
zoveel mogelijk contactloos

www.vaninfo.nl

COVID-19 REGELS
Speel met hart en verstand. Houd afstand!

Volg altijd de aangegeven looproute

www.vaninfo.nl

COVID-19 REGELS
Speel met hart en verstand. Houd afstand!

Ziek of verkouden?
Blijf thuis!
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Bijlage 4- Extra huisregels voor gasten: Coronaregels

Bijlage 4A- Poster Coronaregels

www.vaninfo.nl

Coronaregels

• Geen groepsvorming.

• Houd minimaal 1,5 meter afstand

• Blijf thuis als u één van de volgende  
klachten hebt: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (tot 38° C).

• U wordt alleen toegelaten als u bij 
 binnenkomst uw handen desinfec-

teert

• Indien de medewerker, bij twijfel 
over meerderjarigheid, uw identi-
teit moet controleren, leg uw identi-
teitsbewijs neer en laat het op mini-
maal afstand 1,5 meter controleren.

• U bent verplicht zittend te spelen. 

• Er is geen garderobe

• Volg de aangegeven looproute 
 én verplichte richting!

• Haal drinken en eten zelf. 

• Selfservice

• Volg te allen tijde deze corona- 
regels op.

• Volg de aanwijzingen van de mede-
werkers op. 

• Betaal bij voorkeur met PIN.

1,5 m

ID
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Bijlage 4B - Flyer Coronaregels

1,5 m
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Bijlage 5 - Werkinstructies medewerkers speelautomaten-casino’s

Voordat het speelautomaten-casino geopend wordt, hebben alle medewerkers die in het speelautomaten-

casino werkzaam zijn duidelijke informatie en instructies gekregen hoe zij in de nieuwe situatie dienen 

te werken. Vanuit het management wordt toegezien dat de informatie eenduidig en helder wordt 

overgebracht. Daarnaast stelt de brancheorganisatie VAN Kansspelen laagdrempelig en eenvoudig te 

begrijpen informatie- en instructiemateriaal ter beschikking die de medewerkers op ieder moment 

kunnen raadplegen. Denk hierbij aan een beknopt instructieboekje dat medewerkers bij zich kunnen 

dragen en posters met infographics op plaatsen waar de medewerkers hun werkzaamheden verrichten.

Naast het voorzien van de benodigde informatie en instructies, worden de medewerkers erop gewezen 

dat zij namens de directie het mandaat hebben om bezoekers aan te spreken bij overtreding van de 

coronaregels. Bij herhaaldelijke schending hiervan en/of het niet opvolgen van instructies, hebben zij 

tevens de bevoegdheid om gasten de toegang tot het speelautomaten-casino te ontzeggen. Tevens 

worden de medewerkers gewezen op het naleven van het “Escalatiemodel constatering corona”” zodat 

zij weten wat hen te doen staat als ze worden geconfronteerd met een mogelijk coronageval op de 

werkvloer.

De medewerkers worden bij hun werkzaamheden gehouden aan de volgende instructies:

Voordat men aan het werk gaat:
• Medewerkers die behoren tot een medische risicogroep worden gevraagd dit te melden zodat zij, in 

overleg met de bedrijfsarts, vrijgesteld kunnen worden van werkzaamheden.

• Medewerkers die in aanraking komen met gasten dienen hun temperatuur op te nemen voordat ze 

met hun dienst starten. Voor medewerkers bij wie dit thuis niet mogelijk is, is er op de vestiging 

meetapparatuur beschikbaar.

• Medewerkers dienen zich bij een of meer van de volgende klachten ziek te melden en thuis te 

blijven: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C) en/of koorts 

(vanaf 38°C). 

• Medewerkers dienen zich ziek te melden en thuis te blijven als iemand in hun huishouden last heeft 

van koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten.

• Medewerkers wordt gevraagd zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer om naar 

de werkplek te reizen.

Tijdens het verrichten van werkzaamheden:
• Iedere dienst wordt er een “checklist operationeel protocol” (COP) ingevuld door de taakgedelegeerde 

op de werkvloer.

• Alle op de vloer werkzame medewerkers dragen een speciaal hesje om hun zichtbaarheid en 

herkenbaarheid te vergroten. Op deze hesjes staat de slogan “Speel met  & verstand. Houd afstand!”  

en een aanduiding om 1,5 meter afstand te bewaren.

• Medewerkers dienen minimaal 1,5 meter afstand te houden van zowel gasten, leveranciers als 

collega’s.

• In situaties waar dit niet mogelijk is, dient de medewerker gebruik te maken van de beschikbare 

beschermingswanden of -platen. 

• Medewerkers mogen geen persoonlijke eigendommen van gasten aannemen.
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• Medewerkers moeten zoveel mogelijk voorkomen dat ze elkaars spullen aanraken of werktuigen 

delen. Waar dit toch voorkomt dient de medewerker deze voor en na gebruik te reinigen en direct na 

gebruik de handen te desinfecteren. 

• Medewerkers dienen contante geldhandelingen zoveel mogelijk te beperken. Indien dit 

onvermijdelijk is, dienen medewerkers handschoenen te dragen en handcontact met de gasten te 

vermijden door geld op te pakken en neer te leggen.

• Medewerkers die werkzaamheden bij een bespeelde automaat moeten verrichten, doen dit pas als 

de spelende gast minstens 1,5 meter afstand heeft genomen.

• Medewerkers zien erop toe dat gebruik wordt gemaakt van de beschikbare stoelen en dat deze niet 

door de gasten verplaatst worden.

• Medewerkers zien erop toe dat gasten zich aan alle in dit protocol beschreven coronaregels houden.

• Medewerkers controleren dat alle informatiemiddelen, aanwijzingen en markeringen in goede staat 

blijven en dat eventuele gebreken ogenblikkelijk worden opgelost.

• Gasten die zich niet aan de coronaregels houden dienen hierop consequent door de medewerkers 

aangesproken te worden. Bij herhaalde overtredingen wordt hen de toegang tot de vestiging 

ontzegd.

• Medewerkers dienen persoonlijk contact met collega’s tijdens dienstwisselingen zoveel mogelijk te 

voorkomen en te allen tijde gepaste afstand te bewaren.

• Medewerkers dienen zich te houden aan de extra hygiënemaatregelen.

Extra hygiënemaatregelen voor medewerkers in het speelautomaten-casino
• Voor het schoonmaken van handen en oppervlakken zijn op diverse plaatsen in het speelautomaten-

casino desinfecterende doekjes en (hand)gels aanwezig. Medewerkers dienen hiervan gebruik te 

maken.

• Medewerkers dienen hun handen te wassen of desinfecteren conform de richtlijnen (minstens 20 

seconden) voor ze met hun dienst starten en in elk geval voor en na het (contact met) eten, na 

toiletbezoek, verrichten van geldhandeling, na het schoonmaken en na het reizen met het openbaar 

vervoer.

• Bij het contact met voedsel, schoonmaakwerkzaamheden of geldhandelingen dienen mede werkers 

handschoenen te dragen en deze na gebruik weg te gooien en hun handen te wassen.

• Zodra een gast stopt met spelen op een speelautomaat, dient de bespeelde automaat grondig 

gereinigd te worden. Pas na reiniging mag een nieuwe gast plaatsnemen.

• Oppervlakken die verhoogd besmettingsrisico kennen als deurknoppen, trapleuningen, PIN- en 

wisselautomaten dienen met grote regelmaat te worden gedesinfecteerd.

• Alle bestaande RIVM-voorschriften blijven vanzelfsprekend van kracht:

- Geen handen schudden.

- In de elleboog hoesten en niezen.

- Gebruik maken van papieren zakdoekjes. 

- Thuisblijven bij (lichte) verkoudheidsklachten.
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Bijlage 6 – Schoonmaak

Bijlage 6A - Schoonmaak  Protocol A, OSB RAS

  

Werkinstructies 
 

Schoonmaken tijdens de coronacrisis

5

COVID-19 is een infectieziekte veroorzaakt door een coronavirus. Dit coronavirus verspreidt zich snel van 
mens op mens. Verspreiding gebeurt via nies- en hoestdruppeltjes. Vooral direct door de lucht, maar ook  
via gladde oppervlakken, zoals deurkrukken, trapleuningen, lichtknopjes, kranen, balies, computermuizen, 
toetsenborden, enzovoort.  Je krijgt het virus als je in contact komt met de nies- en hoestdruppels van een 
geïnfecteerd persoon via neus, mond of ogen. Via de huid kun je niet besmet raken. De ziekte verloopt over 
het algemeen mild. 1 op de 5 patiënten ontwikkelt een ernstige longontsteking en heeft medische zorg nodig.

Goede hygiëne en goede schoonmaak zijn belangrijk om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. 
Dit moet je wel veilig kunnen doen. We zetten hier op een rij hoe je veilig werkt tijdens de coronacrisis.  
Voor je eigen veiligheid en die van anderen. Samen verslaan we het coronavirus.

   algemene gedragsregels 

Voorkom besmetting van jezelf en anderen!  
Houd je in alle omstandigheden aan deze 5 regels: 
1. Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.  
 Dit geldt ook voor de opkomst- of pauzeruimte!

2. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.  
 Was je handen ook nadat je je handschoenen hebt uitgetrokken.

3. Raak je gezicht niet aan, vooral niet bij je ogen, je neus en je mond. 
 Je kunt je gezicht wel aanraken nadat je je handen goed gewassen hebt.

4. Hoest of nies in je elleboog of een papieren zakdoekje. 
 Gooi het zakdoekje meteen weg en was je handen. 

5. Blijf thuis als je zelf milde verkoudheidsklachten en/of koorts hebt.

Hoe was je je handen?

1. Maak je handen goed nat. 

2. Neem wat zeep.

3. Was je handen voor minimaal 20 seconden:
	 •	Wrijf	de	handen	over	elkaar,	zorg	dat	de	boven-	en	onderkant	 
  goed bedekt zijn met zeep.
	 •	Wrijf	hierbij	goed	alle	vingertoppen	in.
	 •	Wrijf	tussen	de	vingers.
	 •	Neem	ook	de	polsen	mee.

4. Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water.

5. Droog je handen goed af, bij voorkeur met papieren handdoeken.  
 Vergeet hierbij de huid tussen de vingers niet.

6. Doe stoffen handdoeken regelmatig in de was.

Protocol A
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Werkinstructies
Protocol A is voor schoonmaken in algemene ruimtes zoals  
kantoren, supermarkten, scholen, bussen en treinen, zorginstellingen  
waar geen coronapatiënten behandeld worden en crematoria.

Wanneer moet ik thuisblijven?
 
•  Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten 
 (loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot  
 38 graden Celsius) en/of koorts.

•  Als je je beter voelt en 24 uur lang geen    
 gezondheidsklachten hebt gehad, mag je weer  
 aan het werk. 

•  Wanneer iemand in jouw gezin verkoudheidsklachten
 met koorts heeft (38 graden Celsius of meer).

•  Als iemand in je gezin besmet is met het coronavirus.  
 Je moet thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
 onbeschermde contact met de patiënt EN het gezinslid  
 moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn. 

 LET OP  Als je werkt in vitale sectoren geldt geen
 verplichte thuisquarantaine:
 >  Als je zelf milde verkoudheidsklachten hebt, 
  maar geen koorts.
 >  Als iemand anders in je gezin verkoudheids- 
  klachten heeft, met of zonder koorts. 
 Overleg met werkgever en opdrachtgever of en hoe  
 het werk veilig uitgevoerd kan worden.

 

Hoe moet ik werken?

Als de opdrachtgever een eigen protocol heeft, dient dit 
gevolgd te worden. Wel moet minimaal aan onderstaand 
beschermingsniveau worden voldaan.

1. Openbare ruimtes kunnen net als anders volgens het  
 reguliere werkprogramma worden schoongemaakt.   
 Schoonmaken kan zowel met de traditionele methode  
 als de microvezelmethode.  
 Pas altijd de 5 algemene regels toe, zoals de 1,5 meter  
 afstand! Maak indien mogelijk schoon op tijden dat er  
 geen andere mensen aanwezig zijn.  
 Of zet de werkplek van de schoonmaker zo af, dat de  
 afstand van 1,5 meter van anderen gegarandeerd is.

2. Het is aan te bevelen contactoppervlakken extra vaak  
 schoon te maken, zoals badkamers, toiletten,  
 handgrepen, lichtknopjes, telefoons en trapleuningen.

3. Je schoonmaakmaterialen, zoals doeken en moppen  
 kan je net als anders wassen (minimaal 60°). 
 Je kleding mag mee gewassen worden met ander   
 wasgoed. 

4. Afval kun je op de normale manier afvoeren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
•	 Geen	aanvullende	maatregelen.

Protocol A
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Voor je aan de slag gaat:   

Check of je veilig kunt werken

Gebruik dezelfde persoonlijke 

beschermingsmiddelen als altijd.

Kun je met minimaal 1,5 meter 
afstand van andere mensen werken?

Heb je een schort met 
lange mouwen, 
wegwerphandschoenen, 
een neusmondmasker  
en een bril gekregen?

Ja

Ja

Nee

Nee

Je kunt veilig aan de slag! 

Ga niet aan de slag

Je moet in dit geval deze persoonlijke 

beschermingsmiddelen gebruiken.  

Zijn deze niet beschikbaar, bespreek dit 

met je leidinggevende en zoek samen 

naar een oplossing.

Kan je niet veilig werken?
Ga niet aan de slag en meld bij je 

werkgever dat je niet veilig kunt werken. 

Kom je er met je werkgever niet uit? 

Meld dit bij je vakbond of de RAS.
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Bijlage 6B - Schoonmaak Protocol Flexplekken, OSB
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Bijlage 7 - Voorschriften voor veilig lossen voor leveranciers

www.vaninfo.nl

VEILIG LOSSEN
Maak een afspraak
Spreek van tevoren een tijd af

Houd afstand
Houd 1,5 meter afstand, ook bij lossen

Was je handen
Handen wassen in de vestiging is toegestaan

Toiletgebruik
Toiletgebruik in de vestiging is toegestaan.

Blijf zoveel mogelijk 
Buiten de vestiging
Vermijd niet noodzakelijke contacten.

1,5 m
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Bijlage 8 - Checklist Kantooromgeving

Toegang en werktijden
• Stel een maximum aantal personen in dat gelijktijdig in het kantoorgebouw mag 

verblijven, met daarbij 1,5 meter afstand tussen personen als norm. Probeer bij het 

bepalen van het maximum aantal personen aan de veilige kant te zitten: zorg dat 

er dagelijks minder mensen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het maximum aantal 

personen.

• Breng in kaart welke afdelingen of functionarissen vanwege de aard van hun werk in 

het gebouw aanwezig dienen te zijn. Bedenk dat dit mogelijk van invloed is op het te 

bepalen maximum aantal personen.

• Laat werknemers met leidinggevenden overleggen over hun aanwezigheid, een rooster 

waarbij ze om en om thuiswerken of andere mogelijkheden tot thuiswerken.

• Ontmoedig medewerkers om met het openbaar vervoer te komen. Stimuleer het 

gebruik van eigen vervoer.

Hygiëne
• Hang postermateriaal op die medewerkers eraan herinnert regelmatig handen te 

wassen, te hoesten en niezen in de elleboog en bij verkoudheids- of griepverschijnselen 

thuis te blijven.

• Zorg voor voldoende zeep, desinfecterende gel en andere hygiënematerialen in het 

gebouw.

• Stel bij de ingang(en) van het gebouw desinfecterende gel ter beschikking en wijs 

personen erop deze gel te gebruiken bij binnenkomst in het pand.

• Maak extra afspraken met schoonmaakbedrijf over het schoonhouden van werkplekken 

en gezamenlijke ruimten zoals keukens/pantry’s, trappenhuizen/liften en toiletruimtes.

• Voor mensen met een contactfunctie, die zaken moeten aannemen of uitdelen (zoals 

receptionisten, medewerkers van de postkamer etc.) is het van belang zaken als 

handschoentjes aan te schaffen.

• Zorg ervoor dat medewerkers zelf hun werkplek kunnen reinigen. Stel hygiëne-

materialen te beschikking en communiceer een instructie voor het adequaat schoon-

maken van de werkplek naar alle medewerkers. Stel ook een helpdesk in waar  

eventuele problemen met de reiniging gemeld kunnen worden.

Gebouw en routing
• Voldoende afstand houden is belangrijk. Inventariseer daarom welke werkplekken 

gebruikt kunnen worden om zo continue minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden.

• Inventariseer welke verblijfsruimten, gangen en werkruimten een routing dienen 

te krijgen om 1,5 meter afstand toe te kunnen passen. Te denken valt daarbij aan 

éénrichtingsverkeer, het indelen van ruimten in verschillende delen of het gebruik 

van ruimten (zoals kantines) in tijdsblokken, zodat niet teveel mensen zich ophouden 

in één ruimte. Maak voor het hele gebouw een plan.

• Indien noodzakelijk, geef looproutes en verplichte looprichtingen duidelijk aan met 

behulp van tape, lint en aanduidingen.
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• Gasten worden verzocht met maximaal 1 persoon in de lift plaats te nemen of met 

maximaal 2 personen indien ze tot hetzelfde huishouden behoren.

• Richt vergaderruimten, kantines en koffietafels dusdanig in dat er altijd 1,5 meter 

afstand bewaard wordt. Dit kan door stoelen of tafels weg te halen.

Bezoek
• Probeer afspraken zoveel als mogelijk telefonisch of via videobellen plaats te laten 

vinden. Wanneer een fysieke ontmoeting noodzakelijk is, doe dit altijd op 1,5 meter 

afstand.

• Maak een procedure voor het ontvangen van bezoek en stel alle medewerkers 

hiervan op de hoogte.

• Indien er sprake is van een baliefunctie (zoals een receptionist) die bezoek ontvangt, 

scherm de functionaris dan zoveel mogelijk af. Dit kan o.a. door het plaatsen van 

plexiglas ‘kuchschermen’.

• Maak afspraken met leveranciers over leveranties en de wijze waarop dit plaatsvindt. 

Zie hiervoor ook het protocol ‘veilig lossen’.

Faciliteiten
• Denk na over het gebruik van keukens, koffie- en theeapparatuur, printers en de kantine. 

In deze ruimte/bij deze plekken houden mensen zich op en wordt van voorzieningen 

gebruik gemaakt. Zorg ervoor dat deze regelmatig schoongemaakt worden.

• Denk na over de mogelijkheden om koffie/thee anders te verzorgen dan dat 

medewerkers individueel van de koffie-/theemachine gebruik maken. Medewerkers 

kunnen zelf zaken meebrengen of er kunnen blikjes/flesjes drinken ter beschikking 

worden gesteld.

• Zorg ervoor dat zo min mogelijk knoppen bediend hoeven te worden. Verstrek waar 

nodig wattenstaafjes om knoppen te bedienen.
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Bijlage 9 - Checklist Opstart Heropening (COH)

No.	 Actie Voldoet Aanvullende	opmerking

ORG01

Corona-verantwoordelijke	(CV)	is	aangewezen	en	geinstrueerd	en		beschikt	over	voldoende	
mandaat	en	middelen	om	toe	te	zien	op	implementatie,	toezicht	en	handhaving	van	de	
maategelen

ORG02

Per	vestiging	zijn	de	corona-coordinatoren	(CoCo)	en	back-ups	aangewezen.	Voor	iedere	
vestiging	is	per	dienst	een	CoCo	en	een	backup	(in	geval	van	plotselinge	afwezigheid)	
ingeroosterd.	Coco's	en	backups	zijn	geintstrueerd	en	beschikken	over	voldoende	mandaat	
en	middelen	om	operationele	uitvoering	te	kunnen	geven	aan	het	toezicht	op	naleving	van	
de	maatregelen

ORG03

"Escalatiemodel	constatering	Corona	in	de	vestiging"	is	opgesteld,	gecommuniceerd	en	
beschikbaar	in	de	gehele	organisatie.	Het	escalatiemodel	beschrijft	een	eenduidige	
communicatie-	en	besluitvormingstructuur	intern	en	richting	gezondheidsdiensten.	De	
"Single	Point	of	Contact"	voor	gezondheidsdiensten	is	aangewezen	en	geinstrueerd.	

ORG03
Per	vestiging	is	een	overzicht	van	CV	en	CoCo's	opgesteld	en	beschikbaar	gesteld	in	de	
vestiging.	Uit	dit	overzicht	blijkt	op	welke	wijze	contact	gezocht	kan	worden	met	de	CV	en	
CoCo's

ORG04
De	organisatie	ziet	actief	toe	op	het	zo	veel	mogelijk	inroosteren	van	medewerkers	op	vaste	
locaties.	Om	het	aantal	verschillende	contacten	te	minimaliseren.

ORG05
CV	heeft	het	protocol	bestudeert,	begrijpt	de	inhoud	en	kent	zijn/haar	taken	en	
verantwoordelijkheden.

ORG06
Het	protocol	is	met	de	Coco's	en	de	back-ups	besproken.	Coco's	en	back-ups	begrijpt	de	
inhoud	en	kennen	hun	taken	en	verantwoordelijkheden.

ORG07 Coco's	hebben	met	alle	halmedewerkers	het	protocol	besproken

ORG08

Alle	medewerkers	hebben	uitgebreide	instructie	en	waar	nodig	training	ontvangen	over	de	
juiste	wijze	waarop	het	protocol	in		de	vestiging	wordt	uitgevoerd.	Ze	zijn	bekend	met	alle	
maatregelen	die	ze	in	acht	moeten	nemen	ter	bescherming	van	de	eigen	gezondheid	en	die	

ORG09
Op	de	vestiging	is	ten	alleen	tijden	een	personeelsinstructie	beschikbaar.	Maatregelen	zijn	
getroffen	om	te	borgen	dat	deze	personeelsinstructie	altijd	actueel	is.		

ORG10

Binnen	de	vestiging	is	een	protocol	in	werking	hoe	te	handelen	indien	onderwacht	een	
medewerker	verzocht	wordt	thuis	te	blijven	in	geval	van	klachten	bij	de	medewerker	zelf	of	
een	huisgenoot.	Dit	protocol	heeft	tot	doel	onderbezetting	te	voorkomen.	

ORG11 Medisch	kwetsbare	medewerkers	zijn	geidentificeerd	en	vrijgesteld	van	werkzaamheden	

Checklist	organisatie	aspecten

Algemeen
ALG07 MAP	op	basis	van	protocol	 150 Zie	stappenplan
ALG08 Maximaal	aantal	medewerkers	(MAM) 4 Maximaal	aantal	medewerkers	per	dienst	
ALG09 	Vloeroppervlakte	 2000 totaal	aan	m2	in	vestiging	
ALG10 Maximaal	aantal	bezoekers	(MAB) 150 Automatische	calculatie

Rekenmodule	maximaal	aantal	gasten	
Speel	met	hart	en	verstand,	houd	afstand!

Algemeen
ALG07 MAP	op	basis	van	protocol	 150 Zie	stappenplan
ALG08 Maximaal	aantal	medewerkers	(MAM) 4 Maximaal	aantal	medewerkers	per	dienst	
ALG09 	Vloeroppervlakte	 2000 totaal	aan	m2	in	vestiging	
ALG10 Maximaal	aantal	bezoekers	(MAB) 150 Automatische	calculatie

Rekenmodule	maximaal	aantal	gasten	
Speel	met	hart	en	verstand,	houd	afstand!

...

(MAB calculator) 

...

...

...
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No.	 Actie Voldoet Aanvullende	opmerking
IMP01 Het	aantal	stoelen	in	de	vestiging	is	gelijk	aan	het	MAB.	Overige	stoelen	zijn	verwijderd.	

IMP02

De	stoelen	zijn	op	een	vaste	plek	geplaatst	op	dusdanige	wijze	dat	een	vrije	afstand	van	
minimaal	1,5	meter	tussen	de	aanwezigen	is	gewaarborgd	danwel	risico's	zijn	gemitigeerd	
door	toepassing	van	fysieke	afscheiding

IMP03

Op	plaatsen	waar	de	vrije	afstand	van	1,5	meter	niet	beschikbaar	is	zijn	speelautomaten	
onbespeelbaar	danwel	zijn	passende	fysieke	afschermingen	geplaatst.	De	fysieke	
afscherming	is	gemaakt	van	niet-luchtdoorlatend	materiaal.

IMP04 Een	looproute	maximaal	gericht	op	eenrichtingsverkeer	is	voor	de	gast	helder	gemarkeerd.	

IMP05

Voor	de	ingang	van	de	vestiging	zijn	uitingen	geplaatst	waarin	gasten	gewezen	worden	op	
de	verplichte	onderlinge	afstand	van	minimaal	1,5	meter.	Op	de	grond	voor	de	ingang	is	
een	markering	aangebracht	waaruit	deze	afstand	blijkt.

IMP06
Kruisende	verkeersstromen	zijn	maximaal	vermeden,	indien	mogelijk	door	passende	fysieke	
afschermingen	danwel	helder	gemarkeerd.		

IMP07
Indien	aanwezig	zijn	beveiligingscamera's	dusdanig	afgesteld	en	gericht	dat	toezicht	op	
naleving	van	de	onderlinge	minimale	afstand	mogelijk	is,	

IMP08

Nabij	de	entrée,	het	toilet,	balie	en	receptie,	betaal-	en	pinautomaten	en	andre	plaatsen	
waar	gasten	een	mogelijk	risico	op	filevorming	ontstaat	is	een	markering	aangebracht	
waaruit	1,5	meter	afstand	blijkt.	

IMP09 Meubelair	anders	van	casino	stoelen	is	verwijderd	dan	wel	buiten	gebruik	gesteld.	

IMP10
Op	de	balie	en	de	bar	zijn	nabij	vaste	plaatsen	waar	halmedewerkers	werkzaamheden	
verrichten	passende	fysieke	afschermingen	geplaatst.

IMP11
Faciliteit	waar	de	veilige	afstand	van	1,5	meter	niet	gewaarborgd	kan	worden	of	geen	
passende	fysieke	afscheiding	mogelijk	is	worden	buiten	gebruik	gesteld.	

IMP12 Zelfservice	punten	voor	eten	of	drinken	zijn	buiten	bedrijf	gesteld
IMP13 Indien	wel	toegestaan	wordt	ervoor	gekozen	geen	alcohol	te	schenken.

IMP14

Vaste	plekken	voor	halmedewerkers	zijn	voor	de	vestiging	bepaald	en	duidelijke	
gecommuniceerd	naar	de	halmedewerkers.	De	werkplekken	zijn	dusdanig	verspreid	dat	er	
minimaal	1,5	meter	afstand	tussen	de	medewerkers	is.	

IMP15 In	de	vestiging	is	gezorgt	voor	voldoende	ventilatie	en	aanvoer	van	verse	lucht.	

IMP16

De	vestiging	commiteert	zich	aan	de	richtlijn	geen	acties	te	houden	die	leiden	tot	
substantieel	extra	gasten	naar	één	of	meedere	casino's	binnen	een	bepaalde	tijdspanne	of	
die	het	fysieke	contact	tussen	halmedewerkers	en	gasten	vereisen	of	bevorderen.	

IMP17 De	vestiging	commiteert	zich	aan	de	richtlijn	geen	entertainment	aan	te	bieden

IMP18
De	vestiging	commiteert	zich	aan	de	richtlijn	geen	groepsactivitieten	en	
groepsarrangementen	aan	te	bieden

IMP19

Waar	nodig	zijn	met	de	gemeente	aanvullende	afspraken	gemaakt	in	het	kader	van	de	
openbare	orde	en	veiligheid.	Deze	afspraken	zijn	vastgelegd	en	kenbaar	gemaakt	aan	de	
medewerkers.	

Implementatie	van	maatregelen

No.	 Actie Voldoet Aanvullende	opmerking

AWM01
"Checklist	Operationeel	Protocol"	(COP)	is	digitaal	of	in	veelvoud	op	papier	in	de	vestiging	
aanwezig.	

AWM02
Outfit	of	hesjes	voor	de	CoCo's	zijn	voldoende	beschikbaar	op	de	vestiging.	Uitgangspunt	is	
hierbij	dat	medewerkers	niet	elkaars	spullen	moeten	lenen.

AWM03
Er	zijn	voldoende	hesjes	/	vestjes	voor	halmedewerkers	en	technisch	personeel	beschikbaar	
in	de	vestiging.	Uitgangspunt	is	hierbij	dat	medewerkers	niet	elkaars	spullen	moeten	lenen.

AWM04 Middelen	voor	het	uitvoeren	van	de	telregistratie	zijn	beschikbaar	in	de	vestiging

AWM05

Initieel	zijn	er	voldoende	schoonmaakmiddelen	waaronder	desinfectie	middelen	aanwezig.	
Daarnaast	is	een	werkwijze	afgesproken	waarmee	voldoende	beschikbaarheid	van	
schoonmaakmiddellen	ten	allen	tijden	geborgd	is.		

AWM06

Initieel	zijn	er	voldoende	persoonlijke	beschermingsmiddelen	aanwezig.	Uitgangspunt	is	
hierbij	dat	medewerkers	niet	elkaars	spullen	moeten	lenen.	Daarnaast	is	een	werkwijze	
afgesproken	waarmee	voldoende	beschikbaarheid	van	persoonlijke	beschermingsmiddelen	
ten	allen	tijden	geborgd	is.		

AWM07
In	de	vestiging	zijn	voldoende	wegwerpmaterialen	en	verpakkingsmaterialen	beschikbaar	
voor	het	aanbod	aan	consumpties.	

AWM08

Bij	de	ingang	en	op	andere	logische	plekken	in	de	vestiging	wordt	handdesinfectiemiddel	
met	ten	minste	70%	alcohol	beschikbaar	gesteld.	Daarnaast	is	een	werkwijze	afgesproken	
waarmee	voldoende	beschikbaarheid	van	deze	middellen	ten	allen	tijden	geborgd	is.	

AWM09
Bij	wasbakken	in	de	WC's	hangt	een	instructie	op	welke	wijze	handen	het	beste	gewassen	
kunnen	worden

AWM10
In	de	vestiging	is	een	contactloze	thermometer	beschikbaar	waarmee	de	medewerkers	de	
lichaamstemperatuur	gemeten	kan	worden.	

Beschikbaarheid	van	middelen
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No.	 Actie Voldoet Aanvullende	opmerking

COM01
Gasten	worden	bij	binnenkomst	helder,	duidelijk	zichtbaar	en	expliciteit	gewezen	op	de	
coronamaatregelen	die	tijdens	bezoek	in	acht	moeten	worden	genomen

COM02
De	coronamaatregelen	worden	regelmatig	en	duidelijk	gecommuniceerd	door	visuals	die	
verspreid	over	de	vestiging	aangebracht	zijn.

COM03
De	coronamaatregelen	worden	regelmatig	en	duidelijk	herhaalt	op	de	in	de	vestiging	
aanwezige	TV-schermen.	

COM04
Via	socials	en	nieuwsbrieven	van	casino's	worden	de	coronamaatregelen	actief	onder	de	
aandacht	gebracht	bij	gasten

COM05
De	coronamaatregelen	worden	op	de	website	middels	een	pop-up	of	op	de	homepage	van	
de	vestiging	onder	de	aandacht	gebracht

COM06
Nabij	de	entrée	is	een	real-time	signalering	aanwezig	waaruit	een	gast	kan	opmaken	of	
MAB	reeds	bereikt	is	of	dat	er	nog	gasten	worden	toegelaten.	

Gasten	worden	verzocht	de	richtlijnen	van	het	RIVM	waaronder	de	1,5	meter	vrije	afstand	
in	acht	te	nemen
Gasten	worden	verzocht	de	coronaregels	van	de	vestiging	op	te	volgen	evenals	de	
instructies	van	de	medewerkers.	Bij	niet	naleving	wordt	ingegrepen	door	waarschuwing	of	
ontzegging	van	de	toegang.	
Gasten	worden	gewezen	op	de	verplichting	tot	gebruik	van	een	stoel	per	gast	en	het	
verbod	op	verplaatsing	van	de	stoel.
Gasten	worden	verzocht	thuis	te	blijven	als	iemand	uit	hun	huishouden	koorts	heeft
Gasten	worden	verzocht	thuis	te	blijven	wanneer	ze	zelf	een	van	de	volgende	klachten	
hebben;	neusverkoudheid,	loopneus,	niezen,	keelpijn,	lichte	hoest,	verhoging.	
Gasten	worden	gewezen	op	de	mogelijkheid	tot	weigering	bij	twijfel	over	de	
gezondheidstoestand
Gasten	worden	verzocht	alleen	of	in	gezelschap	van	een	huisgenoot	naar	de	vestiging	te	
komen
Gasten	worden	verzoek	niet	te	kiezen	voor	speelautomaten-casino's	buiten	de	eigen	regio
Gasten	worden	verzocht	voor	veel	mogelijk	op	eigen	gelegenheid	te	komen	en	openbaar	
vervoer	te	mijden
Gasten	worden	verzocht	pieken	te	mijden.	Gasten	worden	hiervoor	gewezen	op	momenten	
van	drukte	en	minder	drukke	momenten
Gasten	worden	erop	gewezen	dat	ze	contact	kunnen	opnemen	met	de	vestiging	om	te	
informeren	naar	de	drukte
Indien	van	toepassing	worden	gasten	verzocht	met	maximaal	2	personen	in	de	lift	plaats	te	
nemen
Gasten	worden	erop	gewezen	dat	ze	alleen	toegelaten	worden	als	zij	bij	binnenkomst	hun	
handen	hebben	gedesinferteerd
Gasten	worden	erop	gewezen	dat	de	gaderobe	gesloten	is	en	dat	jassen	en	tassen	zoveel	
mogelijk	bij	zich	gehouden	of	in	de	auto	gelaten	dienen	te	worden.	

Communicatie	richting	de	gasten

De	volgende	maatregelen	zijn	op	de	hierboven	genoemde	wijze	onder	de	aandacht	gebracht.	

No.	 Actie Voldoet Aanvullende	opmerking

ET01
Directe	contactgegevens	van	"single	point	of	contact"	voor	de	gezondheidsdiensten	zijn	
gedeelt	met	de	overkoepelende	en	gemeentelijke	gezondheidsdiensten

ET02

Met	de	toeleveranciers	zijn	afspraken	gemaakt	zodat	een	veilige	wijze	van	lossen	is	
gewaarborgd	met	in	achtneming	de	richtlijnen	zoals	opgenomen	in	bijlage	7	van	het	
protocol

ET03
Met	geldtransporteurs	zijn	specifieke	en	strikte	afspraken	gemaakt	en	vastgelegd	over	
bescherming	van	hygiene	en	gezondheid	bij	overdracht	van	geld.

ET04

Indien	er	sprake	is	van	inzet	van	externe	schoonmaakbedrijven	zijn	hiermee	afspraken	
gemaakt	en	vastgelegd	omtrent	schoonmaakwerkzaamheden	en	werkwijzen	conform	het	
protocal	A	van	de	OSB

ET05

Indien	er	sprake	is	van	externe	beveiligingsbedrijven	zijn	hiermee	afspraken	gemaakt	en	
vastgelegd	op	welke	wijze	optreden	jegens	gasten	op	een	verantwoorde	wijze	kan	
plaatsvinden

Belanghebbenden	en	leveranciers
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Bijlage 10 - Checklist Operationeel Protocol (COP), voor dagelijks gebruik

ALG01 Vestiging
ALG02 Datum
ALG03 Aanvangstijd	dienst
ALG04 Eindtijd	dienst
ALG05 Aanwezige	coronacoordinator	

Bij	aanvang	van	de	dienst Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

BAD01

Alle	medewerkers	zijn	klachtenvrij	en	hun	
huisgenoten	hebben	geen	koorts	of	
benauwdheidsklachten

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD02
Bijzonderheden	van	de	vorige	dienst	zijn	
doorgenomen	en	gedeeld	met	het	nieuwe	team

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD03
Alle	medewerkers	zijn	vaste	taken	en	plaatsen	
toegewezen

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD04
Alle	handdesinfectiemiddelen	en	zeep	zijn	overal		
aangevuld	bij	aanvang	van	de	dienst

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD05

Persoonlijke	beschermingsmiddelen	zijn	aangevuld	
bij	aanvrang	van	de	dienst.	Uitgangspunt	is	hierbij	
dat	er	voor	iedere	indivduele	medewerker	
voldoende	is.		Medewerkers	mogen	niet	elkaars	
spullen	niet	lenen.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD06
De	locatie	is	voor	opening	grondig	gereinigd	
conform	het	schoonmaakrooster

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD07
Vastgesteld	dat	alle	stoelen	op	de	juiste	positie	
staan

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD08
Vastgesteld	dat	alle	fysieke	afscheidingen	op	de	
juiste	plaats	staan	en	niet	beschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD09
Vastgesteld	dat	alle	markeringen	aanwezig	en	
onbeschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD10
Er	is	voldoende	voorraad	persoonlijke	
beschermingsmiddelen	voor	de	komende	periode

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD11

Er	is	voldoende	voorraad	schoonmaakmiddelen	en	
desinfectiemiddelen	beschikbaar	voor	de	komende	
periode.	Uitgangspunt	is	hierbij	dat	medewerkers	
niet	elkaars	spullen	moeten	lenen.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD12
Er	zijn	voldoende	voorraad	handdesinfectiemiddelen	
voor	de	komende	periode

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Tijdens	de	dienst Aantal

TD01
Aantal	gasten	geweigerd	vanwege	bereiken	
maximale	aantal	bezoekers

TD02
Aantal	gasten	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

TD03
Aantal	medewerkers	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

Voldoet	(J/N/nvt) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Nieuwe	ziek-meldingen	of	afmeldingen	als	gevolg	
van	zieke	huisgenoten	zijn	ontvangen	zijn	de	
maatregelen	genomen	die	er	voor	zorgen	dat	de	
bezetting	in	de	vestiging		gegarandeerd	blijft.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

TD05

Indien	er	een	coronageval	wordt	vastgesteld	onder	
medwerkers	of	gasten	is	het	"Escalatiemodel	
constatering	Corona	in	de	vestiging"	in	gang	gezet

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Schoonmaakrooster	regelmatig	gecontroleerd	en	
vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
wordt	uitgevoerd	

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD05

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD06

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD07

Persoonlijke	hygiene	van	toeleveranciers	is	
regelmatig	gecontroleerd	en	er	is	vastgesteld	dat	
we	volgens	de	richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Notities

TD07

De	volgende	klachten	of	opmerkingen	zijn	gemaakt	
over	de	naleving	van	de	corona	maatregelen

TD07

Bijzonderheden

Aanvullende	acties

Checklist	operationeel	protocol	begin	van	de	dag

ALG01 Vestiging
ALG02 Datum
ALG03 Aanvangstijd	dienst
ALG04 Eindtijd	dienst
ALG05 Aanwezige	coronacoordinator	

Bij	aanvang	van	de	dienst Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

BAD01

Alle	medewerkers	zijn	klachtenvrij	en	hun	
huisgenoten	hebben	geen	koorts	of	
benauwdheidsklachten

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD02
Bijzonderheden	van	de	vorige	dienst	zijn	
doorgenomen	en	gedeeld	met	het	nieuwe	team

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD03
Alle	medewerkers	zijn	vaste	taken	en	plaatsen	
toegewezen

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD04
Alle	handdesinfectiemiddelen	en	zeep	zijn	overal		
aangevuld	bij	aanvang	van	de	dienst

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD05

Persoonlijke	beschermingsmiddelen	zijn	aangevuld	
bij	aanvrang	van	de	dienst.	Uitgangspunt	is	hierbij	
dat	er	voor	iedere	indivduele	medewerker	
voldoende	is.		Medewerkers	mogen	niet	elkaars	
spullen	niet	lenen.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD06
De	locatie	is	voor	opening	grondig	gereinigd	
conform	het	schoonmaakrooster

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD07
Vastgesteld	dat	alle	stoelen	op	de	juiste	positie	
staan

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD08
Vastgesteld	dat	alle	fysieke	afscheidingen	op	de	
juiste	plaats	staan	en	niet	beschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD09
Vastgesteld	dat	alle	markeringen	aanwezig	en	
onbeschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD10
Er	is	voldoende	voorraad	persoonlijke	
beschermingsmiddelen	voor	de	komende	periode

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD11

Er	is	voldoende	voorraad	schoonmaakmiddelen	en	
desinfectiemiddelen	beschikbaar	voor	de	komende	
periode.	Uitgangspunt	is	hierbij	dat	medewerkers	
niet	elkaars	spullen	moeten	lenen.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD12
Er	zijn	voldoende	voorraad	handdesinfectiemiddelen	
voor	de	komende	periode

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Tijdens	de	dienst Aantal

TD01
Aantal	gasten	geweigerd	vanwege	bereiken	
maximale	aantal	bezoekers

TD02
Aantal	gasten	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

TD03
Aantal	medewerkers	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

Voldoet	(J/N/nvt) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Nieuwe	ziek-meldingen	of	afmeldingen	als	gevolg	
van	zieke	huisgenoten	zijn	ontvangen	zijn	de	
maatregelen	genomen	die	er	voor	zorgen	dat	de	
bezetting	in	de	vestiging		gegarandeerd	blijft.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

TD05

Indien	er	een	coronageval	wordt	vastgesteld	onder	
medwerkers	of	gasten	is	het	"Escalatiemodel	
constatering	Corona	in	de	vestiging"	in	gang	gezet

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Schoonmaakrooster	regelmatig	gecontroleerd	en	
vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
wordt	uitgevoerd	

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD05

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD06

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD07

Persoonlijke	hygiene	van	toeleveranciers	is	
regelmatig	gecontroleerd	en	er	is	vastgesteld	dat	
we	volgens	de	richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Notities

TD07

De	volgende	klachten	of	opmerkingen	zijn	gemaakt	
over	de	naleving	van	de	corona	maatregelen

TD07

Bijzonderheden

Aanvullende	acties

Checklist	operationeel	protocol	begin	van	de	dag
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ALG01 Vestiging
ALG02 Datum
ALG03 Aanvangstijd	dienst
ALG04 Eindtijd	dienst
ALG05 Aanwezige	coronacoordinator	

Bij	aanvang	van	de	dienst Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

BAD01

Alle	medewerkers	zijn	klachtenvrij	en	hun	
huisgenoten	hebben	geen	koorts	of	
benauwdheidsklachten

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD02
Bijzonderheden	van	de	vorige	dienst	zijn	
doorgenomen	en	gedeeld	met	het	nieuwe	team

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD03
Alle	medewerkers	zijn	vaste	taken	en	plaatsen	
toegewezen

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD04
Alle	handdesinfectiemiddelen	en	zeep	zijn	overal		
aangevuld	bij	aanvang	van	de	dienst

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD05

Persoonlijke	beschermingsmiddelen	zijn	aangevuld	
bij	aanvrang	van	de	dienst.	Uitgangspunt	is	hierbij	
dat	er	voor	iedere	indivduele	medewerker	
voldoende	is.		Medewerkers	mogen	niet	elkaars	
spullen	niet	lenen.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD06

Schoonmaakrooster	voorgaande	dienst	beoordeeld	
en	vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
is	uitgevoerd

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD07
Vastgesteld	dat	alle	stoelen	op	de	juiste	positie	
staan

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD08
Vastgesteld	dat	alle	fysieke	afscheidingen	op	de	
juiste	plaats	staan	en	niet	beschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD09
Vastgesteld	dat	alle	markeringen	aanwezig	en	
onbeschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Tijdens	de	dienst Aantal

TD01
Aantal	gasten	geweigerd	vanwege	bereiken	
maximale	aantal	bezoekers

TD02
Aantal	gasten	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

TD03
Aantal	medewerkers	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

Voldoet	(J/N/nvt) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Nieuwe	ziek-meldingen	of	afmeldingen	als	gevolg	
van	zieke	huisgenoten	zijn	ontvangen	zijn	de	
maatregelen	genomen	die	er	voor	zorgen	dat	de	
bezetting	in	de	vestiging		gegarandeerd	blijft.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

TD05

Indien	er	een	coronageval	wordt	vastgesteld	onder	
medwerkers	of	gasten	is	het	"Escalatiemodel	
constatering	Corona	in	de	vestiging"	in	gang	gezet

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Schoonmaakrooster	regelmatig	gecontroleerd	en	
vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
wordt	uitgevoerd	

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD05

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD06

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD07

Persoonlijke	hygiene	van	toeleveranciers	is	
regelmatig	gecontroleerd	en	er	is	vastgesteld	dat	
we	volgens	de	richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Notities

TD07

De	volgende	klachten	of	opmerkingen	zijn	gemaakt	
over	de	naleving	van	de	corona	maatregelen

TD07

Bijzonderheden

Checklist	operationeel	protocol	gedurende	de	dag

Aanvullende	acties

ALG01 Vestiging
ALG02 Datum
ALG03 Aanvangstijd	dienst
ALG04 Eindtijd	dienst
ALG05 Aanwezige	coronacoordinator	

Bij	aanvang	van	de	dienst Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

BAD01

Alle	medewerkers	zijn	klachtenvrij	en	hun	
huisgenoten	hebben	geen	koorts	of	
benauwdheidsklachten

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD02
Bijzonderheden	van	de	vorige	dienst	zijn	
doorgenomen	en	gedeeld	met	het	nieuwe	team

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD03
Alle	medewerkers	zijn	vaste	taken	en	plaatsen	
toegewezen

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD04
Alle	handdesinfectiemiddelen	en	zeep	zijn	overal		
aangevuld	bij	aanvang	van	de	dienst

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD05

Persoonlijke	beschermingsmiddelen	zijn	aangevuld	
bij	aanvrang	van	de	dienst.	Uitgangspunt	is	hierbij	
dat	er	voor	iedere	indivduele	medewerker	
voldoende	is.		Medewerkers	mogen	niet	elkaars	
spullen	niet	lenen.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD06

Schoonmaakrooster	voorgaande	dienst	beoordeeld	
en	vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
is	uitgevoerd

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD07
Vastgesteld	dat	alle	stoelen	op	de	juiste	positie	
staan

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD08
Vastgesteld	dat	alle	fysieke	afscheidingen	op	de	
juiste	plaats	staan	en	niet	beschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD09
Vastgesteld	dat	alle	markeringen	aanwezig	en	
onbeschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Tijdens	de	dienst Aantal

TD01
Aantal	gasten	geweigerd	vanwege	bereiken	
maximale	aantal	bezoekers

TD02
Aantal	gasten	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

TD03
Aantal	medewerkers	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

Voldoet	(J/N/nvt) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Nieuwe	ziek-meldingen	of	afmeldingen	als	gevolg	
van	zieke	huisgenoten	zijn	ontvangen	zijn	de	
maatregelen	genomen	die	er	voor	zorgen	dat	de	
bezetting	in	de	vestiging		gegarandeerd	blijft.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

TD05

Indien	er	een	coronageval	wordt	vastgesteld	onder	
medwerkers	of	gasten	is	het	"Escalatiemodel	
constatering	Corona	in	de	vestiging"	in	gang	gezet

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Schoonmaakrooster	regelmatig	gecontroleerd	en	
vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
wordt	uitgevoerd	

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD05

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD06

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD07

Persoonlijke	hygiene	van	toeleveranciers	is	
regelmatig	gecontroleerd	en	er	is	vastgesteld	dat	
we	volgens	de	richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Notities

TD07

De	volgende	klachten	of	opmerkingen	zijn	gemaakt	
over	de	naleving	van	de	corona	maatregelen

TD07

Bijzonderheden

Checklist	operationeel	protocol	gedurende	de	dag

Aanvullende	acties
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ALG01 Vestiging
ALG02 Datum
ALG03 Aanvangstijd	dienst
ALG04 Eindtijd	dienst
ALG05 Aanwezige	coronacoordinator	

Bij	aanvang	van	de	dienst Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

BAD01

Alle	medewerkers	zijn	klachtenvrij	en	hun	
huisgenoten	hebben	geen	koorts	of	
benauwdheidsklachten

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD02
Bijzonderheden	van	de	vorige	dienst	zijn	
doorgenomen	en	gedeeld	met	het	nieuwe	team

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD03
Alle	medewerkers	zijn	vaste	taken	en	plaatsen	
toegewezen

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD04
Alle	handdesinfectiemiddelen	en	zeep	zijn	overal		
aangevuld	bij	aanvang	van	de	dienst

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD05

Persoonlijke	beschermingsmiddelen	zijn	aangevuld	
bij	aanvrang	van	de	dienst.	Uitgangspunt	is	hierbij	
dat	er	voor	iedere	indivduele	medewerker	
voldoende	is.		Medewerkers	mogen	niet	elkaars	
spullen	niet	lenen.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD06

Schoonmaakrooster	voorgaande	dienst	beoordeeld	
en	vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
is	uitgevoerd

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD07
Vastgesteld	dat	alle	stoelen	op	de	juiste	positie	
staan

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD08
Vastgesteld	dat	alle	fysieke	afscheidingen	op	de	
juiste	plaats	staan	en	niet	beschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD09
Vastgesteld	dat	alle	markeringen	aanwezig	en	
onbeschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Tijdens	de	dienst Aantal

TD01
Aantal	gasten	geweigerd	vanwege	bereiken	
maximale	aantal	bezoekers

TD02
Aantal	gasten	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

TD03
Aantal	medewerkers	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

Voldoet	(J/N/nvt) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Nieuwe	ziek-meldingen	of	afmeldingen	als	gevolg	
van	zieke	huisgenoten	zijn	ontvangen	zijn	de	
maatregelen	genomen	die	er	voor	zorgen	dat	de	
bezetting	in	de	vestiging		gegarandeerd	blijft.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

TD05

Indien	er	een	coronageval	wordt	vastgesteld	onder	
medwerkers	of	gasten	is	het	"Escalatiemodel	
constatering	Corona	in	de	vestiging"	in	gang	gezet

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Schoonmaakrooster	regelmatig	gecontroleerd	en	
vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
wordt	uitgevoerd	

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD05

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD06

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD07

Persoonlijke	hygiene	van	toeleveranciers	is	
regelmatig	gecontroleerd	en	er	is	vastgesteld	dat	
we	volgens	de	richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Notities

TD07

De	volgende	klachten	of	opmerkingen	zijn	gemaakt	
over	de	naleving	van	de	corona	maatregelen

TD07

Bijzonderheden

Bij	einde	van	de	laatste	dienst Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

BED01 Gasten	zijn	tijdig	geinformeerd	over	de	naderende	
sluiting.	Vertrek	heeft	niet	tot	groepsvorming	geleid

Coronacoordinator

BED02
Na	sluiting	is	de	vestiging	grondig	gereinigd	
conform	het	schoonmaakrooster

Coronacoordinator

Checklist	operationeel	protocol	laatste	dienst	van	de	dag

Aanvullende	acties

ALG01 Vestiging
ALG02 Datum
ALG03 Aanvangstijd	dienst
ALG04 Eindtijd	dienst
ALG05 Aanwezige	coronacoordinator	

Bij	aanvang	van	de	dienst Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

BAD01

Alle	medewerkers	zijn	klachtenvrij	en	hun	
huisgenoten	hebben	geen	koorts	of	
benauwdheidsklachten

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD02
Bijzonderheden	van	de	vorige	dienst	zijn	
doorgenomen	en	gedeeld	met	het	nieuwe	team

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD03
Alle	medewerkers	zijn	vaste	taken	en	plaatsen	
toegewezen

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD04
Alle	handdesinfectiemiddelen	en	zeep	zijn	overal		
aangevuld	bij	aanvang	van	de	dienst

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD05

Persoonlijke	beschermingsmiddelen	zijn	aangevuld	
bij	aanvrang	van	de	dienst.	Uitgangspunt	is	hierbij	
dat	er	voor	iedere	indivduele	medewerker	
voldoende	is.		Medewerkers	mogen	niet	elkaars	
spullen	niet	lenen.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD06

Schoonmaakrooster	voorgaande	dienst	beoordeeld	
en	vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
is	uitgevoerd

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD07
Vastgesteld	dat	alle	stoelen	op	de	juiste	positie	
staan

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD08
Vastgesteld	dat	alle	fysieke	afscheidingen	op	de	
juiste	plaats	staan	en	niet	beschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

BAD09
Vastgesteld	dat	alle	markeringen	aanwezig	en	
onbeschadigd	zijn

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Tijdens	de	dienst Aantal

TD01
Aantal	gasten	geweigerd	vanwege	bereiken	
maximale	aantal	bezoekers

TD02
Aantal	gasten	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

TD03
Aantal	medewerkers	aangesproken	op	niet	naleven	
coronamaatregelen

Voldoet	(J/N/nvt) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Nieuwe	ziek-meldingen	of	afmeldingen	als	gevolg	
van	zieke	huisgenoten	zijn	ontvangen	zijn	de	
maatregelen	genomen	die	er	voor	zorgen	dat	de	
bezetting	in	de	vestiging		gegarandeerd	blijft.

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

TD05

Indien	er	een	coronageval	wordt	vastgesteld	onder	
medwerkers	of	gasten	is	het	"Escalatiemodel	
constatering	Corona	in	de	vestiging"	in	gang	gezet

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE
🔲🔲 			N.V.T

Coronacoordinator

Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

TD04

Schoonmaakrooster	regelmatig	gecontroleerd	en	
vastgesteld	dat	schoonmaak	conform	richtlijnen	
wordt	uitgevoerd	

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD05

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD06

Persoonlijke	hygiene	van	medewerker	regelmatig	
gecontroleerd	en	vastgesteld	dat	er	volgens	de	
richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

TD07

Persoonlijke	hygiene	van	toeleveranciers	is	
regelmatig	gecontroleerd	en	er	is	vastgesteld	dat	
we	volgens	de	richtlijnen	wordt	gewerkt

🔲🔲 			JA
🔲🔲 			NEE

Coronacoordinator

Notities

TD07

De	volgende	klachten	of	opmerkingen	zijn	gemaakt	
over	de	naleving	van	de	corona	maatregelen

TD07

Bijzonderheden

Bij	einde	van	de	laatste	dienst Voldoet	(J/N) Vastgesteld	door Ondernomen	actie	in	geval	van	afwijking

BED01 Gasten	zijn	tijdig	geinformeerd	over	de	naderende	
sluiting.	Vertrek	heeft	niet	tot	groepsvorming	geleid

Coronacoordinator

BED02
Na	sluiting	is	de	vestiging	grondig	gereinigd	
conform	het	schoonmaakrooster

Coronacoordinator

Checklist	operationeel	protocol	laatste	dienst	van	de	dag

Aanvullende	acties
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Bijlage 11 - Customer journey

Om de in dit protocol beschreven maatregelen aan de gast kenbaar te maken, is het van belang om de 

informatie op de juiste wijze en gedoseerd aan te bieden in verschillende fases van de zogenaamde 

‘customer journey’, oftewel het traject dat de consument doorloopt bij het oriënteren op, informeren over 

en gebruikmaken van een product of dienst. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende principes:

• Relevantie: de diverse getroffen maatregelen kunnen in verschillende stadia van de customer 

journey meer of minder relevant zijn. Belangrijk is de consument primair te voeden met de informatie 

die in het stadium van zijn customer journey het meest relevant is. Hierdoor blijft de hoeveelheid 

informatie op ieder moment behapbaar en is het meest belangrijke “top of mind”;

• Verdieping: alle overige informatie dient te allen tijde aanwezig en eenvoudig toegankelijk te zijn;

• Herhaling: door belangrijke informatie in verschillende stadia van de customer journey terug te laten 

komen wordt onthouden en naleven van de coronamaatregelen voor de consument eenvoudiger;

• Multi-channel: door de informatie via zoveel mogelijk kanalen aan te bieden, is de kans dat de 

informatie wordt opgepikt en gebruikt groter;

• Passend bij de doelgroep: de informatie dient begrijpelijk te zijn voor de brede, diverse doelgroep 

die door de speelautomaten-casino’s wordt aangesproken. Hierbij past bondig en eenvoudig 

taalgebruik en visuele ondersteuning.

Oriënteerde fase voorafgaand aan bezoek
Touchpoint: Consument ontvangt of zoekt informatie over (her)opening van het speelautomaten-casino.

Communicatiemiddelen: website, app, social media en/of nieuwsbrief.

Communicatiedoel: Consument informeren over de belangrijkste coronamaatregelen die vooral relevant 

zijn voordat hij zijn bezoek plant.

Inhoud: 
• Aangeven dat de consument onder voorwaarden weer welkom is in het casino;

• Te allen tijde 1,5 meter afstand houden, ook bij de entree als er wachtenden zijn;

• Verplicht gebruik maken van zitplaats;

• Kom alleen of met maximaal één huisgenoot;

• Thuisblijven bij gezondheidsklachten die kunnen wijzen op COVID-19;

• Advies om openbaar vervoer te vermijden.

Informerende fase voorafgaand aan bezoek
Touchpoint: Consument zoekt aanvullende informatie over de maatregelen in het 

speelautomaten-casino.

Communicatiemiddelen: website, app, link vanuit social media en/of nieuwsbrief.

Communicatiedoel: Consument informeren over de geldende maatregelen.

Inhoud:
• Te allen tijde 1,5 meter afstand houden van medewerkers en andere gasten, 

 ook bij de entree als er wachtenden zijn;

• Kom zoveel mogelijk alleen;

• Advies om openbaar vervoer te vermijden;

• Geen toegang bij gezondheidsklachten die kunnen wijzen op COVID-19;
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• Verplicht handen desinfecteren bij binnenkomst;

• Verplicht gebruik maken van een zitplaats;

• Verbod op verplaatsen van stoelen;

• Verplicht gebruik maken van aangegeven looprichtingen en -routes;

• Geen aanname van jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen. Garderobes zijn gesloten;

• Voorkeur voor elektronische betaalmiddelen boven contant geld;

• Geen fysiek contact bij geldhandelingen;

• Selfservice in plaats van bediening;

• De standaard RIVM-hygiënemaatregelen;

• Wijzen op aanwezigheid desinfectiedoekjes en handgel en aanmoedigen deze te gebruiken.

Aankomst bij speelautomaten-casino
Touchpoint: Consument benadert de ingang van het speelautomaten-casino.

Communicatiemiddelen: Stoepborden bij de ingang, posters of schermen aan de gevel, stoplichtindicatie 

bij de ingang, afstandsmarkeringen op 1,5 meter afstand, [optioneel: medewerker die toezicht houdt en 

informatie kan geven buiten bij de ingang].

Communicatiedoel: Consument informeren over de belangrijkste voorwaarden om het speelautomaten-

casino te mogen betreden.

Inhoud:
• Te allen tijde 1,5 meter afstand houden, ook bij de entree als er wachtenden zijn;

• Kom alleen of met maximaal één huisgenoot;

• Geen toegang bij gezondheidsklachten die kunnen wijzen op COVID-19;

• Verplicht handen desinfecteren bij binnenkomst;

• Verplicht gebruik maken van zitplaats;

• De standaard RIVM-hygiënemaatregelen;

• Maximale aantal toegestane bezoekers aangeven;

• Actuele drukte in het speelautomaten-casino aangeven met stoplichtsysteem:

o Groen: er is zitplaats beschikbaar in het casino. De consument mag naar binnen;

o Rood: het maximale aantal bezoekers is bereikt. Wacht tot er plek vrij is of kom later terug.

Tijdens het bezoek aan het speelautomaten-casino
Touchpoint: Consument betreedt via de toegangscontrole het casino.

Communicatiemiddelen: Borden, posters en/of schermen, flyers, medewerker die toegangscontrole 

verricht, aangegeven looproute.

Communicatiedoel: De consument informeren over en herinneren aan de (aanvullende) regels die 

tijdens het speelautomaten-casinobezoek van kracht zijn.

Inhoud: 
• De reeds geldende huisregels;

• Verplicht handen desinfecteren bij binnenkomst;

• Te allen tijde 1,5 meter afstand houden van medewerkers en andere gasten;

• Alleen gebruik maken van geselecteerde speelautomaten;

• Verplicht gebruik maken van zitplaats;

• Verbod op verplaatsen van stoelen;

• Verplicht gebruik maken van aangegeven looprichtingen;

• Geen aanname van jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen;

• Voorkeur voor elektronische betaalmiddelen boven contant geld;
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• Geen fysiek contact bij geldhandelingen;

• Selfservice in plaats van bediening;

• De standaard RIVM-hygiënemaatregelen;

• Wijzen op aanwezigheid desinfectiedoekjes en handgel en aanmoedigen deze te gebruiken;

• Blijf thuis of ga naar huis bij symptomen die kunnen wijzen op COVID-19;

• Bij overtreding van de regels kan de toegang tot het speelautomaten-casino ontzegd worden.

Verlaten van speelautomaten-casino
Touchpoint: Consument verlaat via de uitgang het casino.

Communicatiemiddelen: Borden, posters en/of schermen, flyers.

Communicatiedoel: Consument herinneren aan de aanvullende regels die tijdens het speelautomaten-

casinobezoek van kracht zijn.

Inhoud:
• Te allen tijde 1,5 meter afstand houden van medewerkers en andere gasten, ook bij de entree/

uitgang als er wachtenden zijn (gescheiden looproutes in- en uitgang);

• Verplicht gebruik maken van aangegeven looprichtingen;

• Geen aanname van jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen, zelf weer meenemen van 

deze eigendommen;

• De standaard RIVM-hygiënemaatregelen.

1,5 m

1,5 m

1,5 m

In de casino’s zullen op strategische plekken posters met 
verduidelijkende iconen met toelichtende tekst worden geplaatst.


