ZACHOWAJ
MINIMALNY DYSTANS
JEDNEGO GORYLA.

WITAMY W BLIJDORP

Życzymy Państwu wspaniałego relaksu w ogrodzie zoologicznym
Blijdorp! Aby tak się stało i dla zapewnienia Państwu
bezpieczeństwa, prosimy o przestrzeganie naszych zasad. Są
one uzupełnieniem krajowych wytycznych wydanych przez
RIVM (holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i
Środowiska):
•

Jeśli Państwo lub ktoś z Państwa rodziny ma objawy COVID-19, prosimy o pozostanie w
domu i nieodwiedzanie zoo Blijdorp!

1,5 METRA

•

Zalecamy częste mycie rąk.

•

Kichać i kasłać należy w zgięcie łokcia.

•

Do wycierania nosa należy używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je zaraz
po użyciu.

•

Nie należy podawać ręki.

•

Prosimy o zachowanie odstępu 1,5 metra (1 goryla) od innych dorosłych osób.

TRASA
Oznaczona białymi strzałkami główna trasa w naszym
zoo jest dwukierunkowa. Wszystkie pomniejsze trasy są
jednokierunkowe. Wejście na trasy można poznać po śladach

postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na miejscu.
Sklepy w zoo Blijdorp są otwarte, ale ograniczamy liczbę osób
przebywających w nich w tym samym czasie.

trasie jednokierunkowej. Prosimy też, by na tych trasach

ZGINĘŁO DZIECKO?
POTRZEBNA POMOC
MEDYCZNA?

oraz w pomieszczeniach (na przykład w Oceanium) nie

Należy zadzwonić pod numer +31 10 4431 481 albo zgłosić

zatrzymywać się dłużej niż to konieczne. Istnieje maksymalna

się do jednego z naszych pracowników, których można

liczba zwiedzających, jaką mogą pomieścić budynki. Możliwe

rozpoznać po żółtej kamizelce z napisem „Blijdorp steward”.

więc, że będą Państwo musieli poczekać na wejście lub przyjść

Punkt pierwszej pomocy znajduje się przy wejściu obok

ponownie później.

Oceanium oraz przy restauracji „Oewanja Lodge”. Pracownicy

łap na ziemi i znakach umieszczonych przy wejściu na trasę.
Należy iść drogą wyznaczoną na mapie, aby niczego nie
przegapić. Nie wolno zmieniać kierunku poruszania się na

TOALETY
W zoo znajdują się toalety (również dla osób

pierwszej pomocy przestrzegają specjalnego protokołu i dla
bezpieczeństwa wszystkich, w miarę możliwości, starają się o
zachowanie dystansu 1,5 metra.

niepełnosprawnych). W celu zachowania bezpieczeństwa
niektóre z nich przeznaczone są dla kobiet, a inne dla

Wspólnie dbamy o to, aby Państwa wizyta

mężczyzn. Radzimy sprawdzić na mapie, gdzie się znajdują.

upłynęła bezpiecznie i przyjemnie.

Obowiązuje do nich ograniczony dostęp. Możliwe, że trzeba

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę!

będzie poczekać w kolejce, zachowując przy tym odległość
1,5 metra od innych osób. Toalety są częściej czyszczone i
zamykane na czas sprzątania. Prosimy zawsze postępować
zgodnie z instrukcjami naszych pracowników.

ZNAJDŹ NAS W SOCIAL MEDIA

RESTAURACJE I SKLEPY

@Rotterdamzoo

Większość naszych restauracji i punktów sprzedających

Diergaarde Blijdorp

przekąski są otwarte, ale oczywiście zachowujemy szczególne
środki ostrożności. Większe restauracje z ogródkiem korzystają
z aplikacji (Jamezz), przez którą należy złożyć zamówienie.
Ogranicza to czas spędzony w kolejce. W przypadku mniejszych
lokali prosimy, by w miarę możliwości zamówienie składała
jedna osoba i płaciła metodą zbliżeniową lub kartą. Należy

Diergaarde Blijdorp
@Diergaardeblijdorp
@Diergaardeblijdorp
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Volg hoofdroute

KIND KWIJT? EHBO NODIG?
Bel 010 4431 481 of meld je bij
één van onze medewerkers, zij
zijn onder andere herkenbaar
aan de hesjes ‘Blijdorp steward’.

