BERICHT AAN GASTEN IN DE B&B
HET HUIS VAN DE KAPITEIN
Het Huis van de Kapitein werd voor jouw aankomst schoongemaakt en gedesinfecteerd volgens de
schoonmaakrichtlijnen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.
Wij vragen graag jouw medewerking om het logies netjes en virusbestendig te houden.
Mogen wij u daarom wijzen op volgende aandachtspunten:
1/ Wat wordt er van de gast(en) verwacht:
•
•
•
•
•
•

Was je handen regelma<g. Voor of bij het binnenkomen of verlaten van de B&B en voor en
na het ontbijt.
Niezen of hoesten? Gebruik een papieren zakdoekje en gooi dit nadien onmiddellijk weg in
het daarvoor voorziene vuilbakje op je kamer/badkamer.
Wanneer je buiten (je kamer) komt, respecteer dan de 1.5 meter afstand. Indien onmogelijk
gebruik mondmaskers (verplicht op bus, tram en trein).
Vermijd lichamelijk contact met anderen dan jouw reisgenoten. Er worden geen handen
geschud
Indien je je ziek voelt verwiPg je onmiddellijk de gastheren.
Vermijd contante betalingen en kies voor overschrijving vooraf.

2/ In het logies/in jouw kamer:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Telkens als je het logies betreedt, was of ontsmet je handen met producten hier aanwezig. In
je kamer/badkamer zijn aanwezig: desinfecterende middelen, papieren doekjes,
ontsmeNngsdoekjes, zeep
Jouw sleutel werd ontsmet, houd deze bij jou en volg de richtlijnen van de uitbater.
Papieren zakdoekjes en afsluitbare opvangbakjes zijn voorzien in je kamer en badkamer.
Ven<leer regelmaSg jouw gastenkamer. Open de ramen terwijl u ontbijt.
Bed- en badlinnen wordt gewassen op minimaal 60°C gedurende minstens 30 minuten. Bed
of badmaRen worden ofwel gewassen op 60°C of verwijderd. Er worden handschoenen
gebruikt bij het aanraken van “vuile was”. Wasmanden worden na gebruik ontsmet.
Hoofdkussens zijn voorzien van een dubbele overtrek. De kussens worden gewassen of in
quarantaine geplaatst bij elke gastenwissel.
De matrassen hebben een extra hoes (matrasbeschermer).
Schoonmaakmateriaal wordt na gebruik gewassen op min. 60°C of weggegooid.
Dagelijks worden volgende voorwerpen ontsmet: lichtschakelaars, keurknoppen,
handgrepen van kasten, sanitair, kranen werkoppervlaktes en spoelbakken in de keuken,
afstandsbedieningen, etc…
Het servies en glazen worden schoongemaakt in de vaatwasmachine?
Koﬃemachine en waterkoker in de bibliotheek boven worden dagelijks ontsmet.
Raak zo min mogelijk iets aan op weg naar jouw kamer (zie hieronder)
Het zwembad mag gebruikt worden. Douchen voor en na het zwemmen zijn verplicht.
Ontsmet zelf de douche en de vloer na gebruik met het aanwezige materieel of verwiPg de
gastheren.

•

Gebruik van het terras is toegestaan. Na gebruik en minstens éénmaal per dag worden de
leuningen van de zeteltjes en de tafel gedesinfecteerd.

•

Enige verduidelijkingen en afwijkingen van het Basisprotocol Toerisme.

In het Protocol wordt aangeraden om niet-essen<ële meubels , decora<eve elementen waar
mogelijk en wenselijk te verwijderen. Dit met het oog op vlo^er kuisen en ontsme^en.
Jullie zullen al gemerkt hebben dat “Het Huis van de Kapitein” het hoofdzakelijk moet het hebben
van de sfeer die vooral wordt gecreëerd door de inrichSng en decoraSeve elementen. Wij hebben
ons laten leiden door de Victoriaanse sSjl met veel mahonie, veel zilver en kristal.
Je kan er niet naast kijken. Dit verwijderen is uitgesloten en het was kiezen tussen de pest een
de cholera: niet opengaan of minstens 72 uur tussen 2 verblijven laten. Het is het laatste
geworden!
Er is in het Protocol geen verplichte minimumSjd opgelegd tussen 2 verhuringen. Hieroververschillen de adviezen en meningen. Dit kan oplopen van 24 tot 72 u. Als men zeker is dat na
een reiniging/ontsmePng de kamer vrij is, dan kan die meteen betrokken worden.
Met 72 u tussen 2 verblijven ziRen wij dus ruim goed. Natuurlijk wordt er overal gepoetst zoals
het hoort (eerst gepoetst, daarna ontsmet), maar zo hoeven wij onze decora<eve voorwerpen
niet te verwijderen al moeten wij uitdrukkelijk vragen om ze niet aan te raken
Daarenboven ontvangen wij na het boeken van een gast of gasten geen andere gasten tenzij zij
tot dezelfde bubbel behoren

3/ de uitbater(s):
Omdat ook wij ons moeten houden aan de we^elijke voorschriden kunnen onze service en
faciliteiten misschien anders lijken maar op onze gastvrijheid mag je meer dan ooit rekenen.
Je kan ons steeds contacteren via telefoon voor eventuele vragen. Uiteraard staan wij ook ter
beschikking voor jullie (op 1,5m afstand ).
Als wij gezamenlijk deze richtlijnen volgen, zal jouw verblijf in veilige omstandigheden verlopen.

Wij zijn ervan overtuigd te mogen rekenen op jullie medewerking!
Geniet van je vakanSe!

De uitbaters
Marc (0475 41 64 63) en Piet (0477 49 71 72)

