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Deelnemen aan een rondleiding door het Raadhuis is alleen mogelijk na het kopen van een
online ticket.
Ga niet van huis met gezondheidsklachten. U bent welkom als u en uw huisgenoten ten
minste 24 uur klachtenvrij zijn.
Maak zo min mogelijk gebruik van het Openbaar Vervoer. Komt u met de auto, dan is er
rondom het Raadhuis voldoende (betaald) parkeergelegenheid; op zondag en feestdagen is
parkeren gratis
Gedurende het hele bezoek dient de 1,5 maatregel in acht genomen te worden.
Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; vermijd het aanraken van uw
gezicht, schud geen handen
Het Dudok Architectuur Centrum zorgt in samenwerking met de Gemeente Hilversum voor
extra schoonmaakrondes in de Expositieruimte en het Raadhuis.
De plekken met veel contact, zoals deurklinken, pinautomaat en trapleuningen worden extra
gereinigd. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, verzoeken wij u deze plekken zo min
mogelijk oppervlakken aan te raken
Was uw handen direct na binnenkomst en voor vertrek in ons Centrum. Dat kan in de in de
toiletruimte of met de desinfecterende handgel die bij de buitendeur staat
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de liften in het Raadhuis.
De toiletruimtes zijn toegankelijk voor 1 persoon per keer of voor bezoekers die samen een
huishouden delen.
Volg de aanwijzingen op de borden in het Expositiecentrum en de aanwijzingen van de gids
tijdens de rondleiding v.w.b. looproute en maximum aantallen per ruimte.
Door te werken met het online aanmeldsysteem, is het DAC in staat om het maximum aantal
van 10 deelnemers per wandeling aan te houden.
Gidsen kunnen gebruik maken van een audio-systeem, zodat zij verstaanbaar zijn voor
groepen van 10 personen terwijl de onderlinge afstand van 1,5 m wordt gewaarborgd.
Bij gebruik van het audio-systeem dragen deelnemers aan de rondleiding een ontvanger en
krijgen wegwerp-oortelefoons. Zowel vooraf als na afloop van de rondleiding worden zender,
microfoon van de gids en ontvangers van de bezoekers gedesinfecteerd.
deelnemers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij in de
openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, eventueel in overleg met de huisarts.

