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Protocolgebruik
De volgende maatregelen worden aan boord genomen om een veilig verblijf te garanderen. De details van
deze maatregelen zullen van schip tot schip verschillen. Daarnaast zijn de maatregelen afhankelijk van de
richtlijnen van het RIVM. Naarmate deze richtlijnen flexibeler of strikter worden, zullen onderstaande
maatregelen aangepast worden.

Protocol
1. Maatregelen voor de reis
 Alle gasten worden op de hoogte gesteld van dit protocol.
 De gasten worden erop gewezen dat zij uitsluitend deel kunnen nemen aan de vaartocht, wanneer zij
gezond zijn en geen symptomen van Covid-19 hebben (bijv. verkouden, niesen, hoesten, keelpijn,
ademhalingsproblemen of koorts).
 Doorslaggevend is de groepsgrootte/ -samenstelling zoals vast gelegd inde richtlijnen van het RIVM
en de Rijksoverheid. Voor aanvang van de reis dient de scheepseigenaar een deelnemerslijst met de
naam en geboortedatum van alle gasten ontvangen hebben.
 De gasten worden aan boord geïnformeerd wat plaatselijk is toegestaan.

2. Algemene Maatregelen
 Voor kinderen tot 18 jaar geldt de 1,5m. regel niet.
 Alle gasten boven de 18 jaar houden zich aan de 1,5m regel.
 Tijdens hoeft er geen 1,5m afstand onderling gehouden te worden.
 Houd u aan boord aan de afstandsregel en let ook op elkaar.
 Deelname aan de zeilreis is alleen in goede gezondheid mogelijk. Bij symptomen, zoals verkoudheid,
hoesten, niesen, loopneus, keelpijn kortademigheid of koorts, moet van deelname worden afgezien.
 De instructies van de bemanning dienen opgevolgd te worden.
 Wanneer iemand zich tijdens de zeilreis niet goed voelt, graag per omgaande bij de bemanning
melden.
 Regelmatig handen wassen is verplicht, in ieder geval na elk toiletbezoek en voor elke maaltijd.
 Regelmatig desinfectiemiddel gebruiken voor uw handhygiëne.
 Hoesten of niesen in de elleboog.
 Gebruik van papieren handdoekjes worden aangeraden.
 Bij het betreden van het schip uw handen reinigen met desinfectiemiddel.

3. Instructies voor gasten
 De gasten ontvangen bij aankomst instructies hoe zich te gedragen aan boord. Deze instructies
worden regelmatig herhaald.
 Was uw handen regelmatig met desinfecterende zeep.
 Was na elk toiletbezoek uw handen.
 Reinig regelmatig de gemeenschappelijke toiletten, na elke bezoek zelf desinfecteren.
 Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
 In de elleboog hoesten en niesen of een papieren zakdoekje gebruiken.
 Wanneer symptomen van Covid-19 optreden, moet de betreffende gast het schip onmiddellijk
verlaten.
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 Bij een besmetting met Covid-19 binnen 14 dagen na afloop van de zeilreis, dient
de schipper geïnformeerd te worden.
 Het gezamenlijk hijsen van de zeilen vind zonder beperking met aanwijzingen van de bemanning
plaats. Handen wassen is verplicht voor gasten en bemanning na afloop van de zeilactiviteit.
 Na het afmeren is het toegestaan om aan land te gaan, maar groepsvorming dient vermeden te
worden.
 In iedere haven gelden de volgende:

4. Algemene maatregelen - Catering
 Extra schoonmaak van de keuken.
 Geen buffet, alle gerechten worden aan tafel geserveerd.
 Zo weinig mogelijk personen in de keuken.
 Bij het bereiden van maaltijden word het dragen van handschoenen en een mondkapje aanbevolen.
 Servies, bestek enz. altijd met heet water afspoelen. Gebruik, indien aanwezig, zo veel mogelijk de
vaatwasser.
 Alle tafels dienen voor en na iedere maaltijd gereinigd te worden.
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 Alle tafels worden gelijkmatig bezet zodat tussen alle gasten zo veel mogelijk afstand gehouden
kan worden.
 Wij adviseren aan dek of in groepen te eten. Tussen beide groepen moet 15 minuten zitten om de
tafels te reinigen en de ruimte te luchten.
 Vermijdt het gebruik van levensmiddelen die met de handen geconsumeerd worden.
 Gebruik zo veel mogelijk individuele verpakkingen voor brood, snacks en andere levensmiddelen.

5. Luchten
 Alle ruimtes benedendeks worden zo vaak mogelijk gelucht. Wanneer het weer, de temperatuur en de
golven het toe, staan de ramen en patrijspoorten open.

6. Aan boord komen en van boord gaan
 De aankomst van de gasten dient zo veel mogelijk over een periode verdeeld te worden. Er dient
1,5m afstand gehouden te worden.
 Bij het inchecken overhandigt de gast de vooraf toegezonden en ingevulde gezondheidsverklaring.
 Bij het inchecken word iedere gast verzocht zijn/haar contactgegevens door te geven. In geval van
een Covid-19 besmetting van een gast of bemanningslid, kunnen dan bron- en contactonderzoeken
uitgevoerd worden door de overheidsinstanties. Veertien dagen na afloop van de reis zullen deze
gegevens worden vernietigd.
 De bemanning organiseert het ontschepen van de gasten op redelijk afstand. De ontscheping worden
zo goed mogelijk verdeeld over een bepaalde periode.

7. Tot slot
 Wanneer de afstand van 1,5 meter wegens uitzonderlijk omstandigheden niet gehouden kan worden,
bijv. bij eerste hulp of reanimatie, geldt het noodprotocol.
 Indien Corona wordt aangetroffen bij een ex-gast, zal de lokale gezondheidsdienst (GGD) een bronen contactonderzoek uitvoeren en vervolgmaatregelen nemen. Iedereen wordt zo snel mogelijk
geïnformeerd en volgt de instructies van de GGD.
 Indien door het niet naleven van dit protocol een boete word uitgedeeld voor privé of zakelijke
overtredingen, komt deze voor rekening van de veroorzaker(s).
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Hygienemaatregelen aan boord
Algemeen
Corona wordt overgedragen via druppeltjes zoals bij niesen of hoesten.
Virussen kunnen tevens worden overgedragen door druppeltjes op b.v.
stoelen.

Schud geen handen
Het virus kan overgedragen worden voor u symptomen heeft.

Was uw handen
Was uw handen onder schoon stromend water en zeep ze goed in.
Was uw handen grondig, ook de handrug, tussen de vingers en onder
de nagels. Was minstens 20 seconden.

Gebruik papieren zakdoekjes
Bedek uw mond en neus met een papieren zakdoek als u hoest om
niest. Gooi het zakdoekje vervolgens in de vuilnisbak en was uw
handen.

Hoesten en niesen in uw elleboog
Wanneer u geen pepieren zakdoek tot uw beschikking heeft, hoest en
nies dan in uw elleboog, niet in uw handen.

Seite 5 von 5

