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Beste gasten, 
na de Corona-gerelateerde pauze kijken we weer uit naar een ontdekkingsreis door Mönchengladbach met u en willen 
we geweldige momenten beleven in Mönchengladbach. Voor uw eigen gezondheid en die van andere gasten is het, 
voor het mogelijk maken van onze stadsrondleidingen, verplicht de volgende eisen en gedragscodes na te leven:

BELANGRIJK VOOR ALLE RONDLEIDINGEN! 

Let ook op:
•  ALLE deelnemers aan de rondleidingen moeten vanwege een 

mogelijke infectiegolf, hun volledige adres en telefoonnummer 
achterlaten. Vul a.u.b. het formulier volledig in, dat u van de 
reisgids overhandigd krijgt.

•  Als u zich voor vertrek ziek voelt, gelieve dan de boeking te 
annuleren. Op vertoon van een medisch bewijs van een arts 
vergoeding wij de kosten, anders ontvangt u een voucher voor 
de volgende rondleiding.

•  Volgens de verordening zijn onze stadsgidsen verplicht u van 
deelname aan de tour in geval van ziekte af te laten zien. Uit-
zondering: U kunt een medisch bewijs van de arts tonen dat u 
niet besmet bent met het SARS-COV-2 virus!

•  Volgens de hygiëneregels “hygiëne- en infectiebeschermings-
normen” CoronaSchVo NRW kunnen de rondleidingdata en 
-tijden nog veranderen. Raadpleeg daarvoor de informatie op 
onze website www.DeinMG.de.

•  Gelieve de instructies van onze stadsgidsen te volgen.

 
Gelieve rekening te houden bij stadsrondleidingen
•  Het maximaal aantal deelnemers van 9 personen plus stadsgids 

dient te worden nageleefd.
•  Let tijdens de gehele rondleiding op de voorgeschreven mini-

male afstand van 1,50 m.
•  Bij het betreden van gebouwen en tijdens het verblijf moet elke 

gast mond/neusbescherming (mondkapje) dragen.
•  Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig is in afgesloten 

ruimtes mag hooguit één persoon per zeven vierkante meter 
zijn in de voor bezoekers geopende ruimtes.

 
Let op bij busreizen:
•  Houd bij het instappen de benodigde veilige afstand van  

1,50 meter in ogenschouw.

•  Draag de juiste mond/neusbescherming (mondkapje) ook  
tijdens de gehele rit.

 
•  De buschauffeur zal u een vaste stoel voor de rondleiding 

aanwijzen. In de eerste plaats letten we bij het toekennen van 
zitplaatsen op een zo groot mogelijke afstand tot de andere 
deelnemers – behalve als zij tot hetzelfde huishouden behoren. 
Met plaatswensen (bijv. zitten bij het raam) proberen we zoveel 
mogelijk rekening te houden.

 
In- en uitstappen 
•  Gasten in de achterste helft van de bus wordt verzocht alleen 

gebruik te maken van de achterdeuruitgang. Voor gasten in het 
voorste deel geldt de voordeuruitgang. Volg hierbij de instruc-
ties onze stadsgidsen.

•  Bij het betreden van de bus dient u eerst uw handen desinfec-
teren. Ontsmettingsmiddelen worden verstrekt.

•  Houd bij het in- en uitstappen minimaal 1,50 m afstand tot de 
andere deelnemers (voor uw oriëntatie ca. 2 rijen zitplaatsen in 
de bus).

•  Het verlaten van de bus gebeurt in de regel van de voorkant 
naar de achterzijde. De gasten in de voorste bezette rij verlaten 
als eerste de bus. De volgende rij gelieve zijn stoel alleen te 
verlaten wanneer de afstand van 1,50 m weer gegarandeerd is. 
Ook hier geldt het volgende: zitplaatsen tot in het midden van 
de bus stappen aan de voorkant uit, gasten uit het achterste 
deel maken gebruik van de uitgang in het midden.

•  Bij het in- en uitstappen is het verplicht om mond/neusbe-
scherming (mondkapje) te dragen!

 
Tijdens de rit 
•  Draag een mondkapje gedurende de hele rit.

•  Blijf a.u.b. gedurende de rit op de voor u toegewezen stoel 
zitten.

•  Het toilet in de bus mag in het kader van de huidige Corona 
Protection Ordinance niet geopend en gebruikt worden.
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