VEILIGHEIDSPROTOCOL SNUFFEL VZW
Met dit veiligheidsprotocol willen we duidelijke eenvormige maatregelen voorstellen in kader van de maatregelen
ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus. Snuffel vzw zorgt ervoor dat alle gasten en
medewerkers correct geïnformeerd worden over deze maatregelen en neemt hiervoor de nodige stappen.

Onthaal en receptie
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is een mogelijkheid voorzien tot online check – in (wel boeken via onze eigen website)
Er wordt gevraagd aan gasten én personeel om overal 1m50 afstand te houden.
Personeel én gasten moeten altijd mondmaskers dragen. Uitzondering voor gasten op hun eigen kamer
of aan tafel.
Op verschillende plaatsen in het gebouw is er handgel voorzien.
Sleutelkaarten worden voor het uitreiken en bij het terug inleveren ontsmet.
Geen cash.
Wie ziek is blijft thuis.
Receptie en bar zijn gesloten tussen 12u en 14u.

Kamers, gemeenschappelijk ruimtes en personeel
•
•
•
•

•
•
•

Voor alle reisgezelschappen (individuele reizigers, families en groepen) wordt het “eigen bubbelprincipe” gehanteerd. Gasten die niet tot eenzelfde reisgezelschap behoren mogen een kamer niet delen.
Op de dag van het vertrek worden de kamers extra grondig gereinigd en worden alle noodzakelijke
oppervlaktes gedesinfecteerd. (tafels, stoelen, lichtschakelaars, lockerkasten, deur- en raamklinken)
Tussen 12u en 14u worden de sanitaire en de gemeenschappelijke ruimtes gereinigd. Deze ruimtes
zullen op dat tijdstip dan ook niet toegankelijk zijn.
Contactoppervlakten worden regelmatig gereinigd.
Bedlinnen wordt voorzien en na gebruik gewassen op min 60°
De gastenkeuken is helaas niet toegankelijk. Groepen kunnen deze wel op voorhand reserveren
Alle medewerkers wassen voor het begin van de dagtaak grondig hun handen en herhalen dit meermaals
per dag.

(Gemeenschappelijk) sanitair
•

•
•

Gemeenschappelijk sanitair wordt regelmatig gepoetst.
Douchecabines die niet helemaal zijn afgesloten, worden om en om gesloten om 1,50m afstand te
garanderen.
Waar nodig worden urinoirs en/of toiletten buiten dienst gesteld om deze afstand te kunnen garanderen.

Ontbijt
•

•

Tafels en stoelen worden zodanig geplaatst dat een minimumafstand van 1,50m gegarandeerd blijft.
Er is geen ontbijtbuffet. Ontbijt staat klaar op de tafels. Koffie, sinaasappelsap en water worden aan tafel
gebracht.

