
Huisregels corona 
Om uw en onze veiligheid te garanderen hebben we de volgende coronaregels opgesteld. 
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de regels voor Musea en Monumenten. Daarom hanteren 
we de volgende huisregels. Om een ticket te kunnen kopen, dient u akkoord te gaan met 
onderstaande regels. 
Let op: deze huisregels worden waar nodig bijgesteld. In de synagoge en op de website vindt u altijd 
de actuele versie. 
 
Huisregels  

 Kaarten kunnen alleen online worden gekocht. 

 Bent u de afgelopen twee weken ziek geweest of hebt u last van koorts en/of griep- en 
verkoudheidsklachten, stel uw bezoek dan nog even uit. Dus kom alleen als u gezond bent. Bij 
binnenkomst in de synagoge vragen we u of u gezond bent en geen klachten hebt die 
passend zijn bij het coronavirus. 

 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Desinfecteermiddelen zijn aanwezig in de 
synagoge.  

 Geniet van al het mooie in onze synagoge, maar blijf op 1,5 meter afstand van andere 
bezoekers en onze medewerkers.  

 Betaal bij voorkeur met pin of telefoon (contactloos). 

 Voor heren is een hoofbedekking verplicht. U mag uw eigen hoofdbedekking meenemen, 
wegwerp-keppeltjes zijn aanwezig. 

 Wij vragen uw kleding aan te passen. Dames schouders en knieën bedekt, heren idem. 

 Volg de aangegeven richtlijnen en instructies van onze medewerkers op.  

 Bij het niet naleven van deze huisregels, verzoeken wij u de synagoge te verlaten.  

De garderobe is niet in gebruik. Alleen kleine handtassen zijn toegestaan! 

Individueel bezoek of samen met mensen uit hetzelfde huishouden. 
Het is alleen toegestaan om samen met anderen de synagoge te bezoeken als iedereen uit de groep 
uit hetzelfde huishouden komt. We hanteren hierbij geen grens van maximaal 2 personen, maar 
iedereen moet wel uit hetzelfde huishouden komen. 
 
Welke maatregelen nemen we in de Synagoge? 
We volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en de regels voor Musea en Monumenten. Om een veilig en 
verantwoord bezoek te verzorgen, nemen we de volgende maatregelen in de synagoge: 

 In de synagoge volgt u met de audiotour en vaste looproute  

 Bij iedere ruimte is aangegeven hoeveel mensen er maximaal in de ruimte aanwezig mogen zijn 

 Bij de ingang en op centrale plekken in het museum zijn handgel en/of desinfecterende middelen 
aanwezig voor bezoekers 

 Het is alleen mogelijk om online een ticket met tijdslot te kopen, zonder online ticket kunt u de 
synagoge niet bezoeken 

 De kassaplek en de koffie uitgifte  is voorzien van een plexiglazen afscherming 

 We vragen u maximaal 1 uur in de synagoge te verblijven 

 Laat uw jas en bagage in de auto: er is nu geen garderobefaciliteit beschikbaar   
 Alleen kleine handtassen zijn toegestaan. 
 Aanraakpunten zoals trapleuningen,  toiletruimte, pinautomaat en deurknoppen 

worden regelmatig gereinigd 
 Extra vrijwilligers zijn ingezet om u te begeleiden en om toe te zien of iedereen zich aan de 

voorschriften houdt 
 Betaal bij voorkeur contactloos of met pin 
 Als u last heeft van koorts en/of verkoudheids- en griepklachten, krijgt u geen toegang tot de 

synagoge  
 Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot uw huishouden 
 Fotograferen en filmen is (tijdelijk) niet toegestaan, omdat dit mogelijk de doorstroming 

belemmert. 
 In de toiletruimte laten we maximaal één persoon tegelijkertijd toe 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.museummore.nl/featured/MORE-Gorssel-plattegrond-web.pdf?mtime=20200526140623&focal=none
https://tickets.museummore.nl/nl/timeslots/tickets?ctslp=1

