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Inleiding 
 
Nog voor de zomer officieel ingaat, hopen we het normale leven weer op te pakken. De vaart zit erin 
op vaccinatiegebied. Nederland is klaar voor de volgende stap in het openingsplan: stap 3 is op 5 juni 
ingezet. Bijna alles mag weer open. Heel belangrijk voor ijssalons: ook binnen kan men weer genieten 
van een ijsje. Uiteraard onder voorwaarden. Terrassen mogen open van 06:00 tot 22:00 uur. 
Binnenruimtes mogen tot 22:00 uur open. Alcohol verkopen mag tot 22:00 uur. Alle 
basisvoorwaarden blijven van kracht. 

Hoe lang de beschreven maatregelen van kracht zijn, hangt af van hoe de situatie zich ontwikkelt. 
Steeds minder mensen met corona worden in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal mensen dat 
gevaccineerd wordt, stijgt hard. De intentie is om stap 4 en stap 5 in het openingsplan op 30 juni 
gelijktijdig in te zetten.  We blijven benadrukken: houd altijd de basisvoorwaarden in acht! 

De basisregels van het RIVM: 

Houd afstand |   Vermijd drukte   |   Was vaak je handen   |   Blijf thuis bij klachten 
 | Draag binnen een mondmasker 

In dit herziene coronaprotocol behandelen we zowel de zitplaatsen buiten als binnen. Wij wensen 
iedereen een mooi en veilig ijsseizoen toe. 

 

 

Bestuur Ambachtelijk IJscentrum 
Maastricht, 9 juni 2021 
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1. Introductie 
In december 2019 startte in de regio Wuhan, China een uitbraak van het nieuwe coronavirus. COVID-
19 wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppels (aerosolen) komt het virus in de 
lucht. Als anderen die druppels inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen 
krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. De symptomen zijn koorts en luchtwegklachten zoals 
hoesten en kortademigheid.  

Stap 3 van de 5 stappen naar een open samenleving gaat in op 5 juni 2021. Op basis van de 
resultaten zet het demissionair kabinet de volgende stappen. Dat houdt in dat de voorwaarden van 
stap 3 gelden tot nader order. Houd de website van de vereniging in de gaten voor updates.  

Disclaimer 

Dit protocol is opgesteld door Vereniging Ambachtelijk IJscentrum, met input van ambachtelijke 
ijsbereiders en onafhankelijke deskundigen. Dit coronaprotocol is een ‘levend document’ en 
onderhevig aan de ontwikkelingen. Maatregelen kunnen worden verruimd of aangescherpt. 
Ambachtelijk IJscentrum houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en komt wanneer dit 
nodig is met aanpassingen op deze ‘handleiding’. Updates worden geplaatst op 
www.ambachtelijkijscentrum.nl. Dit protocol is gepubliceerd met instemming van Rijksoverheid. Op 
de officiële website www.mijncoronaprotocol.nl wordt bij de categorie IJssalon verwezen naar de 
website van  uw branchevereniging. Leden van Ambachtelijk IJscentrum worden continu op de 
hoogte gehouden (en houden elkaar scherp) in de speciale Facebook-ledengroep ‘Leden 
Ambachtelijk IJscentrum’. Een lidmaatschap aanvragen kan via info@ambachtelijkijscentrum.nl. 

Gebruikte beelden zijn afkomstig van (leden van) Ambachtelijk IJscentrum en Shutterstock. 
 

Actuele informatie 

Volg het RIVM voor actuele informatie: website RIVM.  Met ingang van 1 december 2020 vervangt de 
Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (‘Coronawet’) de regionale noodverordeningen. De wet en de 
ministeriële regeling komen dus in de plaats van de 25 noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s.  
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2. Basisregels 

 
De volgende voorschriften gelden voor iedereen:  

- Houd minimaal anderhalve meter afstand van anderen. 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes. 
- Was je handen regelmatig met water en zeep, gedurende minimaal 20 seconden. Voor 

werknemers in bedrijven: droog na met eenmalig te gebruiken handdoeken of handdroog 
papier. 

- Heb je koorts (lichaamstemperatuur vanaf 38 graden Celsius), last van hoesten en/of 
kortademigheid, blijf dan thuis.   

- Ben je in contact geweest met iemand met corona(verschijnselen), blijf dan 10 dagen in 
quarantaine. 

- Ben je in contact geweest met iemand met een positieve testuitslag, ga dan 10 dagen in 
quarantaine. Vanaf dag 5 mag je zelf een coronatest laten doen. Bij negatieve uitslag, vervalt 
de quarantaine. 

- Draag een mondmasker in alle publieke binnenruimtes. Hier vallen winkels ook onder. Dit 
geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. 
 
Verdere voorschriften voor werknemers:  

- Zorg voor schone werkkleding, dagelijks wassen.  
- Draag een mondmasker. 

De algemene regel in bedrijven waar wordt gewerkt met levensmiddelen, is dat medewerkers met 
ziekten of besmettelijke infecties niet mogen worden toegelaten tot ruimten voor bereiding van 
opslag van eten en drinken. Hoesten en niezen bij onverpakte producten moet worden voorkomen. 
Medewerkers die symptomen hebben die hierop wijzen, moeten dit melden bij hun werkgever of 
leidinggevende. Minimaal 24 uur geen symptomen voor je weer aan het werk kunt.  
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3. Afweging 
Elke ondernemer dient zichzelf af te vragen of het in zijn zaak mogelijk is en blijft om de 
werkzaamheden doorgang te laten vinden binnen de voorwaarden van het RIVM. 

Maak voor jezelf en voor je bedrijf de afweging. Hoe ingrijpend zijn de aanpassingen die je moet 
doorvoeren om je terras en zitgedeelte binnen te laten voldoen aan alle voorwaarden? De 
versoepelingen kúnnen van korte duur zijn.  
 

Communicatie 
Wat je ook besluit, communiceer alles luid en duidelijk. Op de ramen, op de website en op de social 
media. Geef aan hoeveel klanten er maximaal naar binnen (aan de vitrine en in het zitgedeelte) 
mogen en zorg dat men dit naleeft. Bij twijfel, raadpleeg je lokale overheid.  
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4. Bezoekers 
Blijf de basisregels communiceren en volg de nieuwe maatregelen op. Alleen zo gaan we weer 
richting een nieuwe versoepeling.  

 
Communicatie 

Communiceer de gemaakte afspraken. Dat doe je als ondernemer zo: 

-  Buiten de zaak  
-  Binnen de vestigingen  
-  Bij alle ingangen van de ijssalon 
-  Op de website en social media-kanalen 
 
Zie erop toe dat klanten de regels naleven. Spreek ze bijvoorbeeld aan indien het maximaal 
aangegeven klanten in de zaak wordt overschreden.  
 
Fysieke communicatie kan met signing, zoals tape, stickers, posters, raambelettering, krijtborden.  
Digitale communicatie werkt het beste als het een aantrekkingskracht heeft. Probeer op een 
positieve manier, met mooi beeld, de boodschap over te brengen.  
 
 

Algemeen 

Wanneer klanten zich niet aan de voorschriften houden, zullen ze hierop worden aangesproken, door 
medewerker of ondernemer. Nu geldt meer dan ooit: het belang van gezonde medewerkers gaat 
vóór het belang van de klant. Steun dus jouw personeel maximaal als er bijvoorbeeld 
conflicten ontstaan over het afstand houden tot elkaar. 

 Help de rust bewaren. Plaats bijvoorbeeld een signing met ‘Wacht svp hier tot u geholpen 
wordt’ 

 Blijf vriendelijk, zorg voor elkaar en geef elkaar de ruimte. 
 Ondernemers worden niet verantwoordelijk gehouden wanneer een klant besluit geen 

mondmasker te dragen. Maar u mag een klant hier uiteraard wel op aanspreken. Doe dit op 
een vriendelijke, informerende wijze. De klant kan hier een medische reden voor hebben. 
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5. Terras 
De centrale vraag blijft: Wat gaan wij doen om de veiligheid van onze klanten en medewerkers zoveel 
mogelijk te borgen en welke maatregelen zijn noodzakelijk?  

 

Stap 3 van het openingsplan, per 5 juni 2021. Bron: Rijksoverheid. 

 Terras mag open van 06:00 tot 22:00 uur.  
 Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. 
 Een zitplaats reserveren kan ter plaatse. 
 Maximaal aantal gasten op het terras: 50. 
 Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet 

voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Bezoekers uit 
hetzelfde huishouden mogen met meer mensen op minder dan 1,5 meter afstand aan tafel 
zitten. 

 Er is geen zelfbediening. 
 Er is geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras. 
 Bij het verplaatsen op het terras dragen bezoekers een mondkapje. 
 U mag niet met tafels schuiven. 
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 Zorg voor voldoende ruimte naar de ingang van de ijssalon. Bij voorkeur geen wachtrij tussen 
de tafeltjes op het terras. 

 Kijk hoe bezoekers naar hun tafeltje kunnen komen zonder te dicht bij andere gasten te 
komen. 

 Terrasbezoekers blijven zoveel mogelijk zitten. Verplaatsen gebeurt niet onnodig.  
 Menukaarten: voorkom teveel extra schoonmaakhandelingen. Maak bijvoorbeeld gebruik 

van papieren, eenmalig te gebruiken kaarten of plastificeer ze en bevestig ze aan de tafel. Of  
communiceer de kaart op krijtborden of tv-schermen. 

 Houd de zitplaatsen schoon en reinig met regelmaat de tafels en stoelen.  
 Gasten betalen zoveel mogelijk contactloos. 
 Gasten mogen naar binnen om te betalen of voor toiletbezoek. Zij dragen hierbij een 

mondmasker. 
 Maak duidelijk dat het terras na 22:00 uur niet meer gebruikt mag worden. 
 Bij twijfel, neem contact op met je lokale overheid of schakel een externe, onafhankelijke 

deskundige in. 

Consumptie op eigen terrein: bankjes en stoelen 

Veel ijssalons hebben geen uitgebreid terras, maar wel een bank of enkele zitplaatsen voor 
de deur. Let op: klanten die voor een handijsje komen en op het eigen terrein plaatsnemen, 
vallen onder ‘zittende gasten’. Let op de 1,5 meter afstand. Bij ‘onderweg nuttigen’ (on the 
go) gelden geen regels. 
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6. Zitplaatsen binnen 
Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06:00 en 22:00 uur. Dus ook ijssalons met een 
kaart voor koffie en ijscoupes. 

De voorwaarden 

 Een reservering (ter plaatse mag), gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.  
 Zitten aan een bar is niet toegestaan. 
 Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet 

voor kinderen tot en met 12 jaar off mensen uit hetzelfde huishouden.  
 Gasten die opstaan van tafel, zetten een mondmasker op voordat ze gaan lopen. 
 Er mogen maximaal 50 mensen per ruimte zijn, exclusief personeel. 
 Zelfbediening is niet toegestaan. 
 Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet 

toegestaan. 
 Kijk hoe bezoekers naar hun tafeltje kunnen komen zonder te dicht bij andere gasten te 

komen. 

Advies van Vereniging Ambachtelijk IJscentrum 

 Kijk hoe bezoekers naar hun tafeltje kunnen komen zonder te dicht bij andere gasten te 
komen. 

 Houd rekening met een indeling voor (grote) gezinnen en overige gasten.  
 Communiceer de werkwijze naar de gast: vooraf bestellen of aan tafel bedienen. 
 Menukaarten: voorkom teveel schoonmaakwerkzaamheden. Maak bijvoorbeeld gebruik van 

papieren, eenmalig te gebruiken kaarten of communiceer de kaart op borden/aan de wand 
 Houd de zitplaatsen schoon. 
 Houd het afruimen in eigen beheer. 
 Zorg voor een duidelijke signing (route) 
 Verwijder eventuele tijdschriften, tafeldecoratie, speelgoed en sluit eventuele speelhoeken.  
 Van het toilet mag gebruikgemaakt worden.  
 Laat je gasten bij voorkeur contactloos betalen. 
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7. Routing & indeling ijssalon  
 

Desinfecteren 
Plaats eventueel bij de ingang een desinfectiestand, waar iedere gast de handen kan reinigen.  
 
Gasten voor de vitrine 
Zie er op toe dat de onderlinge afstand bewaard wordt. Communiceer dit duidelijk! 
 
Doorloopsnelheid afhaal 
Zorg voor een goede doorloopsnelheid aan de vitrine. Dit kan door een duidelijke volgorde van 
kiezen, bestellen en betalen te hanteren. Beoordeel wat het beste werkt binnen jouw ijssalon. 
 
Presentatie producten 
Voorkom dat producten worden aangeraakt door de volgende bezoeker. Zet geen ijslepeltjes op de 
vitrine die bezoekers zelf kunnen pakken.  
 
Route en signing 
Kijk naar de mogelijkheden voor eenrichtingsverkeer, waarbij te allen tijde de anderhalve meter in 
acht wordt genomen. Is het mogelijk om een aparte in- en uitgang te realiseren, of misschien een 
brede ingang te verdelen in een in- en uitlooproute? Laat het voor klanten in een oogopslag 
duidelijk zijn hoe de pijlen lopen voor gasten die willen binnenzitten en gasten die komen voor een 
on the go ijsje. 
 
Binnen betalen terrasgasten 
Terrasgasten betalen bij voorkeur buiten (contactloos) middels een mobiele betaalunit. Komen ze 
binnen om te betalen, dan dragen zij een mondmasker. Zorg ervoor dat klanten voor ‘take away’ en 
terrasgasten niet door elkaar lopen.  
 
Terras  
Zorg voor een duidelijke routing op het terras. Paden die breed genoeg zijn zorgen ervoor dat 
gasten van en naar hun tafel lopen, op voldoende afstand van andere gasten. Zorg eventueel voor 
een in- en uitgang op het terras (plaats pijlen). 
 
Gebruik sanitair 
Gasten mogen gebruik maken van het sanitair. Een mondmasker binnen is verplicht. Zorg ook hier 
voor een heldere communicatie en duidelijke routing.  
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Overige maatregelen (advies) 

 Plaats ademschotten (zogenaamde kuchschermen) van plexiglas bij de kassa en eventueel boven 
ijsvitrine. 

 Laat verpakkingen en gereedschappen niet door meerdere handen gaan. 
 Vertel al je medewerkers dat ze zich terug moeten trekken (bijvoorbeeld achter de zaak) als ze 

voelen aankomen dat ze moeten niezen. 
 Wijs medewerkers erop als ze vaak aan hun neus, mond, ogen, haar of gezicht zitten. Dit is, indien 

de handen besmet zijn, de manier waarop het nieuwe coronavirus kan worden overgebracht.  
 Gasten mogen gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Houd deze extra goed schoon. 

Algemeen 

Twijfelt u over de maatregelen die u als ondernemer heeft genomen? Vraag uw gemeente, 
handhaving en de politie om uw werkwijze te komen beoordelen.  

  



 
 

Veilig genieten van een ijsje | Coronaprotocol voor ijssalons  13 

8. Personeel 
Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Dat geldt voor de afstand tussen jou en je klanten, 
maar ook tussen je medewerkers onderling. In de praktijk kan dit lastig zijn. Vraag daarom voor 
aanvang van elke dienst je medewerkers naar hun gezondheid.  

Coronatest 
Wanneer je getest bent op corona, blijf je binnen en vermijd je contact tot de uitslag bekend is. 
Raadpleeg de GGD voor informatie. 

Kostenloos medewerkers laten testen 
Ondernemers hebben de mogelijkheid om hun werknemers gratis te laten testen op Covid-19. Door 
de regeling Sneltesten SARS-CoV-2, die is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl, kunnen alle 
werkgevers kostenloos en snel hun werknemers laten testen bij coronaklachten. Of nadat ze een 
melding hebben ontvangen in de CoronaMelder app. Een vouchercode voor het ‘kostenloos testen 
van werknemers van klachten is bruikbaar zolang de regeling van het ministerie van VWS loopt. De 
vouchercode voor het preventief testen is drie maanden geldig. Meer informatie op 
www.medprevent.nl/spoedtest. 

Sociale interesse 
Houd op een prettige manier de vinger aan de pols. Stel je medewerkers gerichte vragen over de 
sociale contacten buiten het werk om. Vraag je medewerkers nadrukkelijk of ze deze willen beperken 
tot hun huiselijke kring. Laat dit gesprek bij voorkeur voor aanvang van de werkzaamheden (ter 
plaatse of vooraf telefonisch / via Whatsapp) plaatsvinden. Bij twijfel: laat de medewerkers niet 
beginnen aan zijn/haar dienst, maar stuur hem/haar naar huis. Sluit elk risico zoveel mogelijk uit. 
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Extra aandacht voor hygiëne 

Wijs elkaar op het regelmatig handen wassen. De regel is: elke 30 minuten. Reinig deurklinken, zorg 
over all voor een extra goede hygiëne. Handschoentjes voor een optimale hygiëne? Dat kan, maar dit 
heeft alleen zin als ze regelmatig gewisseld worden. Maak ook gebruik van deze checklist uit de 
Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding: 

 ❏ Medewerkers dragen schone werkkleding.  
 ❏ Regels voor persoonlijke hygiëne zijn bekend bij alle medewerkers.  
 ❏ Er zijn geen persoonlijke bezittingen in de ijskeuken.  
 ❏ Meldplicht voor besmettelijke ziekten is bekend bij alle medewerkers.  
 ❏ In de bedrijfsruimtes wordt niet gerookt.  

    ❏ In ruimtes voor opslag en bereiding van eten en drinken wordt niet gegeten. 

Meldplicht 

De algemene regel in bedrijven waar wordt gewerkt met levensmiddelen, is dat medewerkers met 
ziekten of besmettelijke infecties niet mogen worden toegelaten tot ruimten voor bereiding van 
opslag van eten en drinken. Hoesten en niezen bij onverpakte producten moet worden voorkomen. 
Medewerkers die symptomen hebben die hierop wijzen, moeten dit melden bij hun werkgever of 
leidinggevende. Minimaal 24 uur geen symptomen voor je weer aan het werk kunt.  

Raadpleeg de Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding (2020) voor het volledige protocol 
Persoonlijke Hygiëne in de ijssalon. Te vinden in het hoofdstuk Basisvoorwaarden, pagina 13.  
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9. Leveranciers 
 
Voor leveranciers en externen (zoals inspecteurs) gelden dezelfde voorschriften als voor 
medewerkers. Zie hoofdstuk 8. Personeel. 

 De anderhalve meter onderlinge afstand wordt te allen tijde in acht genomen.  
 Ook leveranciers en externen dragen een mondkapje. 
 Bij voorkeur komen leveranciers en externen niet binnen.  
 Indien binnenkomst, gelden de basisregels van hoofdstuk 2. Advies: laat ook leveranciers een 

registratiebriefje invullen. 
 Orders worden contactloos bezorgd. Indien dit niet mogelijk is, dan volgt het klantprotocol: 

bij binnenkomst pand de handen desinfecteren.  

Stel leveranciers vooraf op de hoogte van jullie aangepaste bedrijfsvoering.   


