Addendum
Protocollen en richtlijnen
voor exposanten

Eten & drinken op stands
tijdens Horecava 2021
Voedselveiligheid is één van de belangrijkste
aspecten als het gaat om de gezondheid van uw
bezoekers.
Bereiden van eten & drinken op de stand
Het bereiden van eten en/of drinken op de stand
is toegestaan, mits:
> het personeel regelmatig de handen wast;
> de werkstations en apparaten regelmatig
worden gereinigd met een
desinfectiemiddel;
> personeel bij voedselbereiding
handschoentjes en mondkapjes draagt;
> personeel bij voedseluitgifte
handschoentjes draagt;
> er lage, schuine, transparante schermen
worden geplaatst om besmetting van
gepresenteerd voedsel te voorkomen.
Samplen van eten & drinken
Het samplen van eten en/of drinken is
toegestaan onder de standaard sampling regels
van RAI Amsterdam, aangevuld met enkele
Covid-19 gerelateerde maatregelen:
> kuch schermen bij buffet is verplicht;
> voedsel moet per stuk, verpakt of in
disposables, worden uitgegeven;
> selfservice principes worden gehanteerd;
> eenrichtingsverkeer bij serveerstations;
> plaatsen van extra afvalbakken is verplicht;
> uitgifte alleen aan personen op de stand.

Restaurant, borrel en bijeenkomst op de stand
Borrels en bijeenkomsten op de stand zijn, met
de anderhalve-meter-regel als belangrijkste
uitgangspunt, toegestaan. Het openen van een
restaurant is mogelijk, mits er niet meer dan 2
personen uit een verschillend huishouden aan
één tafel zitten. Neem hiervoor contact op met
het Horecava beursteam.
Flyeren
We raden u sterk af om flyers of andersoortige
items uit de delen. Dit zijn contactmomenten die
vermeden moeten worden.
Meer informatie
De Covid-19 regels worden door de RAI strikt
gevolgd zodat u uw standbemanning én
bezoekers op een veilige manier van eten en/of
drinken kunt voorzien.
Het Horecava team volgt, naast het algemene
RAI protocol, ook het KHN protocol.
U bent als standhouder verantwoordelijk voor
handhaving van de Covid-19 regels op uw stand.
We zullen u de komende maanden via de
Horecava website op de hoogte houden.

klik hier voor het Veilig, Verantwoord & Gastvrij protocol voor exposanten
Dit document wordt continu aangepast naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. De meest recente versie, zie datumnotatie, kunt u vinden op de Horecava website.

