DRAAIBOEK COVID-19
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Samen tegen corona

Beste klant,
De COVID-19 pandemie zette sedert maart 2020 onze wereld op zijn kop en zal
vakanties en reizen in België en de rest van de wereld voorgoed veranderen.
Het NZ Vakanties-team is van oordeel dat vakantie als fundamenteel
basisrecht noodzakelijk blijft en streeft naar een goed evenwicht tussen
gezondheidsoverwegingen en het behouden van een unieke vakantiesfeer.
NZ Vakanties werkte een overzichtelijk draaiboek uit dat onze
individuele vakantiegangers toelaat zich voor te bereiden op een
ontspannen én veilig verblijf in onze vakantieverblijven. We vragen
om de richtlijnen grondig na te lezen en te respecteren. Dit draaiboek wordt
bijgewerkt telkens er nieuwe of aangepaste richtlijnen worden uitgevaardigd door
de Nationale Veiligheidsraad.
De heropstart na de lockdown wordt een periode van vallen en opstaan en vooral
veel bijleren... Laat ons de krachten bundelen voor een fantastische en coronaveilige vakantie!
Het NZ Vakanties-team wenst u een ontspannende, betaalbare en veilige vakantie.
Francis Fivez
Directeur

COVID-19 protocol
NZ VAKANTIES is de uitbater van verschillende logies, die allen onder hetzelfde COVID-19 protocol ressorteren:

HOGE DUIN
Jeugdverblijf Type C
Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@hogeduin.be

48 kamers - 255 bedden - verblijf met pension

Bivakhuis HOGE DUIN
Jeugdverblijven Type C: De ARK, De SLOEP, De KAJUIT
Kinderlaan 45, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@hogeduin.be

De Ark: 85 bedden - De Sloep: 60 bedden - De Kajuit: 60 bedden - zelfkook

Vakantieverblijf NEUTRALIA
Volwassenenverblijf
Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende - 059/70 66 99 - info@neutralia.be

13 kamers - 39 bedden - verblijf met ontbijt

Bivakhuis O'ZEE
Jeugdverblijf Type B: De HAAI, De GARNAAL
Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende - 059/70 66 99 - info@neutralia.be

De Haai: 54 bedden - De Garnaal: 34 bedden - zelfkook

DENNENHEUVEL & Gîte LE MONT PELE
Vakantiedomein en bivakhuis
Mont-des-Pins 100, 6941 Bomal-sur-Ourthe - 086/21 21 36 - info@dennenheuvel.be

Dennenheuvel: 59 kamers - 235 bedden - verblijf met pension
Gîte Le Mont-Pelé: 12 kamers - 58 bedden - zelfkook
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Coronamaatregelen:
check-in & check-out
Vóór je aankomst:
•
•

•
•

Je dient je verblijf telefonisch, per e-mail of online te reserveren.
De contactgegevens van de hoofdboeker worden ten laatste bij aankomst
geregistreerd en worden gedurende 14 dagen bewaard. Dit om eventuele contact
tracing nadien te vergemakkelijken. Je contactgegevens worden enkel gebruikt in het
kader van de bestrijding van COVID-19.
Al onze gasten ontvangen vóór aankomst informatie over de huidige richtsnoeren
omtrent de specifieke maatregelen die in onze vakantiedomeinen zijn genomen.
Gasten stellen hun verblijf uit indien ze symptomen hebben die op COVID-19 kunnen
wijzen, of indien zij in de 14 dagen voor hun geplande verblijf in contact zijn geweest
met een persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden.

Bij check-in:
•
•
•
•

•
•
•
•

Aan de hoofdingang afficheren wij onze regels die van toepassing zijn tijdens je verblijf.
We brengen deze regels bij het inchecken in herinnering.
We beperken het fysieke contact met onze gasten door de check-in procedure zo vlot
mogelijk te laten verlopen.
We hebben een kort welkomstgesprek waarbij we onze gasten de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid toelichten.
We garanderen een fysieke afstand van 1,5 meter aan ons onthaal d.m.v.
plexischermen, duidelijke signalisatie en fysieke afscheidingen op de plaatsen waar het
respecteren van de afstand minder goed mogelijk is.
We laten zoveel mogelijk de toegangsdeuren openstaan tijdens de openingsuren.
Alle magazines, toeristische gidsen/stadsplannen en promomateriaal zijn verwijderd in
de onthaalruimtes.
Kamersleutels en sleutelkaarten van iedere vertrekkende gast worden
gedesinfecteerd.
Mondmaskers voor ons personeel zijn verplicht, behalve voor functies waarbij je altijd
de afstand kan respecteren.

Tijdens je verblijf... :
•
•

Vragen we onze coronamaatregelen en circulatieplan te allen tijde te respecteren.
Is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden voor personen ouder dan 12 jaar.

Bij check-out:
•
•
•

Graag bij vertrek de kamer verluchten (minimum 20 min).
Gelieve met bankkaart te betalen.
De pinautomaat wordt na ieder gebruik gereinigd en onstmet of we voorzien handgel
om na gebruik de handen te onstmetten.
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Coronamaatregelen:
kamers & domein
Schoonmaak & desinfectie door personeel:
•
•
•
•
•
•
•

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle kamermedewerkers.
Ons schoonmaakpersoneel volgt een duidelijke procedure voor de organisatie van de
schoonmaak.
Kamers worden niet gereinigd in aanwezigheid van de gast.
Er wordt 1 schoonmaakkar per kamermedewerker voorzien.
Iedere kamermedewerker neemt het onderhoud van steeds dezelfde gang voor zijn
rekening. Er wordt bijgehouden wie welke kamer schoonmaakt.
Gemeenschappelijke lichtschakelaars, deurklinken, handgrepen aan trappen worden
meermaals per dag gedesinfecteerd.
Reiniging van kamers gebeurt met zorg en nadruk op desinfectie van oppervlakken:
-

•
•
•

Reiniging van alle contactpunten zoals o.a. lichtschakelaars, handvaten,
afstandsbediening, ...
We beperkten zoveel mogelijk losse items in de kamers en alle decoratieve items die
mogelijk in contact zijn geweest met gasten.
We vermijden contact tussen linnen en afval.
Vuil linnen wordt meteen verwijderd en wordt gescheiden gehouden van proper
linnen.
Vaste zeepdispensers, handvatten, kranen, wc-knoppen worden eveneens ontsmet.
Kamers worden na het uitchecken van de gast minstens 1 uur aan een stuk
verlucht.
Kamermedewerkers wassen na elke ruimte/ kamer hun handen of handschoenen
goed met water en zeep.

Kamermedewerkers beschikken over voldoende tijd zodat de reiniging grondig gebeurt.
Ons reiningingsmateriaal wordt grondig gewassen op meer dan 60°.
Buitenspeeltuigen worden 2x per dag gedesinfecteerd.

Indien je meerdere dagen verblijft, vragen wij om zelf de kamer op orde te houden.
Het onderhoud van de kamer door personeel gebeurt enkel op expliciete vraag, en
enkel wanneer er geen gasten in de kamer aanwezig zijn.

In de kamer:
•
•

De minibar blijft leeg.
Geen koffie of thee in de kamer.

5

Coronamaatregelen:
liften
Gebruik van de lift:
•
•
•
•

Onze liften zijn enkel toegankelijk voor het personeel en personen met een beperkte
mobiliteit.
We vragen het gebruik van de lift te beperken.
Kies voor meer beweging, neem bij voorkeur de trap.
Wij reinigen regelmatig de oppervlakten en bedieningsknoppen.

t 0800/ 95.180 - RPR Brussel
btw BE 0408.171.149
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Coronamaatregelen:
verbruikzaal
In de bar, het restaurant en op het terras:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

We voorzien desinfecterende gel in de verbruikzalen en op het terras.
Er wordt enkel aan tafels bediend en zittend consumeren is verplicht. Consumeren en/
of bestellen aan de bar of rechtstaand is dus niet toegestaan.
Wacht aan de ingangsdeuren, tot onze zaalmedewerkers je een plaats aanwijzen.
Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende
tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan.
De tafelcapaciteit werd hieraan aangepast.
Maximum 10 personen mogen samen tafelen.
Wij gebruiken papieren napperons, placemats en servetten.
Op tafel staan géén boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes,
broodmandjes, siervoorwerpen...
Tijdens de maaltijden en het ontbijt krijg je individueel verpakte porties.
Een menu- en drankenkaart vind je op krijtmuur of op borden in het restaurant.
De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker.
Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te
desinfecteren kan niet.
Glazen, koppen, servieswerk, bestekken worden gewassen na ieder gebruik in de
afwasmachine bij meer dan 60°C.
Tafels en stoelen worden na het vertrek van de gasten ontsmet, alvorens nieuwe
gasten er mogen plaatsnemen.
Alles wat op tafel komt, wordt na het vertrek van de gasten weggegooid of moet gereinigd en ontsmet worden.
Het afruimen van de tafels gebeurt door een vast personeelslid dat enkel
deze taak op zich neemt en dat alleen tot in de afwaskeuken komt.
Onze zaalmedewerkers werken volgens een globaal plan, wie wat schoonmaakt, met
welke frequentie en welke producten.
Ook onze zaalmedewerkers nemen onderling maatregelen om de onderlinge fysieke
afstand te respecteren.
Je rekening komt op de kamer of betaal met bankkkaart.
Na gebruik van de pinautomaat wordt deze gereinigd of wij voorzien handgel voor
ontsmetting na de betaling.
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Coronamaatregelen:
keuken
M.b.t. de keukenmedewerkers:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

De HACCP-regels worden net als buiten COVID-tijden rigoureus toegepast.
In geen geval mogen personen die niet tot het personeel behoren, zoals leveranciers, de
keukens, dienstlokalen of magazijnen betreden.
Ons keukenpersoneel doet ook al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter
zo goed mogelijk na te streven. Blijkt dit onmogelijk dan dragen zij een mondmasker of
gelden er andere fysieke barrières.
Wij houden geen besprekingen of taakverdelingen in kleine vertrekken.
Onze keukens worden regelmatig verlucht.
De keukenmedewerkers werken zoveel mogelijk met hun eigen gereedschap (messen,
keukenhanddoeken…) en vermijden om met anderen hun gereedschap te werken.
Het keukengereedschap wordt ook op regelmatige basis ontsmet.
In alle ruimtes zijn voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar,
naast ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep, ...
De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen
en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door
anderen kan besmet zijn.
Iedereen werkt bij voorkeur aan slechts één gerecht. Met meerdere personen aan één
gerecht werken is af te raden, deze personen komen dan inderdaad te kort bij elkaar.
We proberen in elk geval de verplaatsingen in de keuken zo veel mogelijk te beperken
en kruislijnen te vermijden. Alle medewerkers dragen een mondmasker. Uiteraard
draagt iedereen een koksmuts of haarnetje.
Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding worden veelvuldig gewisseld.
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Coronamaatregelen:
sanitair & varia
Sanitair:
•
•
•

Onze publieke toiletten en sanitair zijn gesloten. Je bent aangewezen om het
sanitair op je kamer te gebruiken.
Personen met een beperkte mobiliteit en in uitzonderlijke gevallen kan de sleutel
voor een publiek toilet aan het onthaal verkregen worden.
Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.

Varia:
•
•
•

Gevonden voorwerpen worden niet bijgehouden en onmiddellijk vernietigd.
Wij hebben een quarantaineruimte = nr. 102.
Aan het onthaal houden wij een register bij, hierin vragen wij onze medewerkers in
te vullen als zij contact hebben met derden zoals leveranciers, technici, ...

9

Wat te doen bij
vaststelling besmetting
1/ Het management van het vakantiedomein dient onmiddellijk op de hoogte te
worden gesteld.
2/ Welke symptomen kunnen wijzen op COVID-19:
- Minstens één van de volgende hoofdsymptomen:
•
•
•
•
•
•

hoesten
kortademigheid
pijn in de borst
reukverlies
smaakverlies
koorts zonder duidelijke oorzaak

- Minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keelpijn
spierpijn
vermoeidheid
loop/ verstopte neus
niezen
waterige diarree
hoofdpijn
vermagering
plotse val
acute verwardheid
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Noodnummers
HOGE DUIN
Jeugdverblijf Type C
Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@hogeduin.be

Bivakhuis HOGE DUIN
Jeugdverblijven Type C: De ARK, De SLOEP, De KAJUIT
Kinderlaan 45, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@hogeduin.be

In geval van nood:

Apotheek Pharveda
Leopold II laan 57, 8670 Oostduinkerke
058 51 33 34

Huisarts Bruls Jos
Albert I laan 43B, 8670 Oostduinkerke
058 52 49 08

Dichtstbijzijnde ziekenhuis:
AZ West
Ieperse Steenweg 100 – 8630 Veurne
058 33 31 11

t 0800/ 95.180 - RPR Brussel
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Noodnummers
Vakantieverblijf NEUTRALIA
Volwassenenverblijf
Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende - 059/70 66 99 - info@neutralia.be

Bivakhuis O'ZEE
Jeugdverblijf Type B: De HAAI, De GARNAAL
Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende - 059/70 66 99 - info@neutralia.be

In geval van nood:

Apotheek wachtdienst:
0900 10 500

Huisartsen wachtdienst:
059 70 97 98

Dichtstbijzijnde ziekenhuizen:
AZ Damiaan, H. Hart:
Gouwelozestraat 100 – 8400 Oostende
059 41 40 40

t 0800/ 95.180 - RPR Brussel
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Noodnummers
DENNENHEUVEL & bivakhuis LE MONT PELE
Vakantiedomein en bivakhuis
Mont-des-Pins 100, 6941 Bomal-sur-Ourthe - 086/21 21 36 - info@dennenheuvel.be

In geval van nood:

Apotheek Tilman:
Rue de Fleurie, 1 6941 Bomal s/O
086/21 11 71

Dokter Pierre Vanherck :
Rue de Liège, 37 6941 Bomal s/O
086/21 03 21

Ziekenhuis Princesse Paola:
Rue du Vivier, 21 6900 Marche-en-Famenne
084/21 91 11

t 0800/ 95.180 - RPR Brussel
btw BE 0408.171.149
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