
MAATREGELEN CORONAVIRUS
PAKAWI PARK



EEN BEZOEK IN TIJDEN VAN CORONA
Pakawi Park is blij om jullie terug te mogen verwelkomen. Ter voorbereiding van uw bezoek kunt u het 

uitgebreide stappenplan nakijken op de website van Toerisme voor Autisme. In de huidige omstandigheden zijn er 

echter enkele nieuwe maatregelen waarmee u moet rekening houden tijdens uw bezoek aan Pakawi Park. Door 

deze maatregelen kan uw bezoek zo veilig mogelijk verlopen en wordt het advies van de Nationale 

Veiligheidsraad opgevolgd. In dit document kunt u deze maatregelen op een autismevriendeiljke manier nalezen. 

U ziet eveneens aan de hand van foto’s hoe de aanpassingen er in de dierentuin uitzien.

Toerisme voor Autisme, Toerisme Provincie Antwerpen en Pakawi Park wensen je alvast een fijn bezoek! 

Mocht je achteraf feedback hebben over deze uitstap of het stappenplan, stuur ons dan gerust een mail naar 

contact@toerismevoorautisme.be.
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Ik kan ook telefonisch reserveren.
Dan moet ik ter plaatse aan de kassa mijn naam zeggen. 
De medewerker aan de kassa zal mijn naam controleren.
Ik betaal aan de kassa voor mijn ticket.
Ik kan cash betalen of met mijn bankkaart.

In Pakawi Park moet ik geen mondmasker dragen.
Als ik dat liever wel doe, mag ik een mondmasker dragen.

Binnenkort ga ik naar Pakawi Park. Via het stappenplan van 
Toerisme voor Autisme kan ik mijn bezoek voorbereiden. 

Tijdens mijn bezoek moet ik me houden aan de 
Coronamaatregelen. Mijn bezoek kan er dus iets anders uitzien 
dan in het stappenplan. Dat is oké. 

In deze bundel kan ik lezen en zien welke dingen anders zullen zijn.

Ik reserveer mijn bezoek op voorhand via de website van 
Pakawi Park. Dat kan via deze link:
https://webshop.olmensezoo.be/Exhibitions/Overview
Daarna ontvang ik een bevestigingsmail. 
Ik neem deze mail mee naar Pakawi Park. 
Ik kan deze mail op mijn smartphone meebrengen of uitprinten.
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Het is mijn beurt.
Als ik online gereserveerd heb, toon ik mijn ticket.
Als ik telefonisch gereserveerd heb, zeg ik mijn naam.
De medewerker aan de inkom controleert mijn tickets.
Ik mag verder stappen.

Aan de inkom hangen affiches.
Op deze affiches kan ik de afspraken lezen die ik moet volgen in 
Pakawi Park.
Dit zijn dezelfde afspraken die in dit stappenplan staan.

Ik kom aan bij Pakawi Park. 
Als ik met de auto ben gekomen, parkeer ik op de parking van 
Pakawi Park.
Ik wandel van de parking naar Pakawi Park.
Ik volg de hekken en wegmarkeringen. 
Ik hou 1,5 meter afstand van de andere mensen.

Ik ben aan de inkom van Pakawi Park.
Ik schuif aan in de wachtrij.
Ik let er op dat ik 1,5 meter afstand hou.
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Ik kan tijdens mijn bezoek aan Pakawi Park geen bezoek brengen 
aan de olifanten.
Bij de olifanten is er niet voldoende plaats om andere mensen te 
passeren.
Dat is oké.
Als ik op een ander moment terugkom naar Pakawi Park kan ik de 
olifanten misschien wel bezoeken.

In het park stappen medewerkers van Pakawi Park rond.
Ik kan hen herkennen aan een oranje fluovest zoals ik zie op de 
foto hiernaast.
Zij letten er op dat iedereen zich aan de regels houdt.
Als ik vragen heb, kan ik deze ook aan hen stellen.

In sommige delen van Pakawi Park 
volg ik een vaste route.
Dat is zo bij de Berenbrug, de 
Savanne, Casa Panthera en de 
wandelvolière.
Deze route is aangeduid met 
wegwijzers.

In de andere delen van Pakawi Park hoef ik geen vaste route te 
volgen.
Dan kan ik zelf kiezen hoe ik wandel.
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Ik stap verder naar de buitentoog. 
Ik geef mijn ticket af aan de medewerker van de buitentoog.
Ik wacht tot de medewerker mijn bestelling geeft.

Op rustige dagen mag ik meteen naar de buitentoog gaan.
Ik schuif aan in de wachtrij aan de rechterkant. 
Ik let er op dat ik voldoende afstand hou.
Ik bestel aan de buitentoog.
Ik wacht tot de medewerker mijn bestelling geeft.
Ik betaal aan de buitentoog voor mijn bestelling.

Op verschillende plaatsen in Pakawi Park kan ik mijn handen 
wassen. 
Ik breng zelf best ook ontsmettende handgel mee. 
Zo kan ik mijn handen tussendoor ook eens extra ontsmetten.

Ik kan iets eten of drinken in Pakawi Park als ik dat wil.
Op drukke dagen staat er voor het restaurant Safari kassawagen. 
Hier hangen menuborden aan.
Ik schuif aan in de rij voor de kassawagen. 
Ik let er op dat ik voldoende afstand hou.
Ik bestel bij de kassawagen en krijg een ticket.
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In de souvenirwinkel mogen maximum 5 mensen binnen van 
dezelfde groep op hetzelfde moment.
Soms kan het zijn dat ik even moet wachten. 
Ik hou zelf in de gaten wanneer er iemand naar buiten komt.
Dan kan ik naar binnen gaan.
Aan de ingang van de winkel staan hekken. 
Op de grond staan wegmarkering.
Ik volg de wegmarkering.

Ik kan naar de Tropenhal gaan. 
Soms kan het zijn dat een medewerker van Pakawi Park zal zeggen 
dat ik even moet wachten. 
Dat is omdat er dan teveel volk in de Tropenhal zit.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Mijn eten wordt gegeven in een wegwerpbord.
Ik krijg plastieken bestek.
Als ik klaar ben met eten, gooi ik het afval weg in de vuilbak.

De souvenirwinkel in de dierentuin is open. 
Als ik iets wil kopen, dan mag ik dat doen.
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Mijn bezoek aan Pakawi Park is gedaan.
Ik volg de pijlen naar buiten.

Ik kan naar de buitenspeeltuin gaan. 
Soms kan het zijn dat een medewerker van Pakawi Park zal zeggen 
dat ik even moet wachten. 
Dat is omdat er dan teveel volk op de speeltuin zit.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

De toiletten aan Casa Panthera en het restaurant Safari zijn open.
Deze toiletten worden regelmatig ontsmet.
Ik volg de wandelrichting op de grond om naar het toilet te gaan.
Soms kan het zijn dat ik 0,50 euro moet betalen voor het toilet als 
het zeer druk is.
Dat is oké.
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