
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

GGD Amsterdam 
afdeling Hygiëne en Inpsectie 

Plan van aanpak Horecagelegenheden 

Naam Horecagelegenheid 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mail 

1. Toelichting 

In het plan van aanpak beschrijft u welke maatregelen u neemt om de verspreiding van COVID-19 te voorko-
men en hoe u borgt dat deze maatregelen in de praktijk worden nageleefd. 

Uitgangspunten 
• Personen die geen huishouden vormen houden zich in horecagelegenheden aan de 1,5 meter afstand. 
• De horeca gaat binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van 

reservering. 
• Gasten zijn verplicht om in horecagelegenheden een vaste zitplaats aangewezen te krijgen. 
• Bezoekers wordt gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de 

overdracht van die gegevens aan de GGD als er bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd. 
De volgende gegevens laat de gast achter: 
1. volledige naam; 
2.datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek; 
3. e-mailadres; 
4. telefoonnummer; 
5. toestemming voor het verwerken van de gegevens en het overdragen van de gegevens aan de GGD; 

• De horeca doorloopt binnen én buiten een gezondheidscheck met de gasten. 
• Handhygiëne wordt door alle personen binnen de horecagelegenheid frequent en op de juiste wijze 

toegepast. 
• Bij constatering van een bronbesmetting door GGD, kunnen voorzitters van de veiligheidsregio een sluiting 

van maximaal 14 dagen opleggen. 

Inhoud van het plan van aanpak 
Het plan van aanpak bevat een beschrijving van de maatregelen die u neemt en die u op elke activiteit zult 
toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van tafels op 1,5 meter afstand, het beschikbaar stellen 
van handenwasgelegenheid of handalcohol en het schoonmaken van de handcontactpunten. 

Voor elk onderdeel beschrijft u ook hoe u borgt dat uw plannen in de praktijk worden nageleefd. 

Informatie 
Op de website van de GGD (https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/hygienemaatregelen) zijn diverse 
protocollen met hygiënemaatregelen te vinden. Deze kunt u gebruiken als bron voor uw plannen. Daarbij zijn 
in ieder geval de volgende protocollen voor u interessant: 
• Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 | Do’s & don’ts 
• Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 voor Horecavoorzieningen 
• Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 voor (publieke) toiletten 
• Checklist hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 voor Horecavoorzieningen 

2. Algemene maatregelen 

Gezondheids- een aanwezigheidscheck 

Hoe zorgt u voor de 
registratie van contact-
gegevens en toestemming 
voor die registratie van 
aanwezige personen? 

Hoe zorgt u dat de 
aanwezige personen 
(medewerkers en bezoekers) 
geen corona gerelateerde 
ziekteverschijnselen hebben? 
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Op welke wijze informeert u 
medewerkers en bezoekers 
over het belang van thuisblij-
ven bij klachten? 

Hoe brengt u het belang van 
testen bij klachten onder de 
aandacht bij medewerkers 
en bezoekers? 

Inrichting 

Hoe zorgt u dat aanwezige 
personen 1,5 meter afstand 
tot elkaar kunnen houden? 
Let op: denk hierbij ook aan 
alle punten waar mensen 
elkaar tegenkomen (ingang, 
toiletten, keuken, rookruim-
te, bar, etc.) 

Welke middelen zet u 
hiervoor in? 

Beantwoord de volgende 
vragen als er gebruik 
gemaakt wordt van 
kuchschermen:  

1. Waar worden de kuchschermen ingezet? 

2. Hoe worden de kuchschermen gebruikt? 

Hoe zorgt u dat gasten op 
hun zitplaats blijven zitten en 
niet gaan dansen en- of 
zingen? 

Hoe zorgt u dat de 1,5 
meter tussen medewerkers 
gehandhaafd blijft? En 
tussen gasten? En tussen 
gasten en medewerkers? 

Welke maatregelen neemt u 
als blijkt dat geen 1,5 meter 
afstand wordt gehouden? 

Hoe zorgt u dat gasten  en 
medewerkers geen eten 
en- of drinken delen? 

Hoe zorgt u dat permanente 
kruislijnen* onder mede-
werkers in de keuken 
worden voorkomen? 

*kruislijnen zijn kruisingspunten waar personen regelmatig in elkaars buurt komen. Een voorbeeld is als de kok 
steeds langs de afwasser moet om een pan te pakken. Deze kruislijnen voorkomt u met een logische inrichting van 
de keuken. 

Schoonmaak 

Hoe organiseert u de 
schoonmaak van hand-
contactpunten? 

Welke middelen gebruikt u 
voor de schoonmaak? 

Hoe organiseert u de 
schoonmaak bij elke wisse-
ling van gasten aan tafels? 

Hoe worden servies en 
glazen gereinigd? 
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Handhygiëne 

Hoe zorgt u dat er voldoen-
de mogelijkheden zijn om 
op juiste wijze de handen te 
reinigen?  

Welke middelen stelt u 
hiervoor beschikbaar? 

Hoe brengt u het belang van 
handen reinigen onder de 
aandacht bij bezoekers en 
medewerkers? 

Hoe zorgt u ervoor dat er op 
de juiste momenten en op 
de juiste wijze handhygiëne 
door medewerkers wordt 
toegepast? 

Risico’s 

Welke specifeke risico’s op 
besmetting met COVID-19 
voorziet u op uw locatie?* 

Welke maatregelen neemt u 
om die risico’s te reduceren? 

Hoe borgt u dat deze 
maatregelen in de praktijk 
worden uitgevoerd? 

* Denk bij het bepalen van de risico’s na over de kritieke punten tijdens de activiteit, waar de kans op besmetting met COVID-19 
groot is. Dit zijn vaak de punten waar men niet direct aan denkt. Praktijkvoorbeelden uit diverse clusters in het land: 
- Harde muziek, waardoor mensen dichterbij elkaar gaan staan om elkaar te kunnen verstaan óf tegen elkaar gaan schreeuwen 
(verspreiding van vochtdruppels) 
- Een bijeenkomst waarbij in de ruimte de 1,5 meter is gewaarborgd, maar waar na afoop alle aanwezigen tegelijkertijd door 
dezelfde krappe ruimte naar buiten gaan 
- Een locatie waar meerdere personen cocaïne hebben gebruikt en dit met dezelfde sleutel hebben opgesnoven 
- Het delen van eten en drinken, waarbij hetzelfde glas of bestek wordt gebruikt 
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