
Dit is slechts een korte samenvatting van de belangrijkste hygiënerichtlijnen en is geen volledig overzicht van de vereiste 
maatregelen tijdens de Corona-pandemie. Houd uzelf op de hoogte door de respectievelijke websites van uw regionale en 
nationale gezondheidsautoriteiten te  raadplegen. 

   Voorkom het schudden van handen.

   Houd 2 meter afstand van uw gasten.

   Regel de sleuteloverdracht met slechts één persoon van 
het reisgezelschap.

   Beperk al het contact tot een minimum.

   Vraag gasten de bedden af te halen op de dag van vertrek.

   Lucht alle kamers minimaal 15 minuten.

   Draag een beschermend mondkapje en volg de wettelijke 
voorschriften die van toepassing zijn op uw woonplaats.

   Verwijder zichtbaar vuil van oppervlaktes met reinigings-
middel en spoel deze indien nodig af met water.

   Reinig altijd oppervlaktes in de keuken, kranen, natte 
ruimtes (toiletten, badkamers) en tafels met ontsmet-
tingsmiddel (extra afvegen of drogen is niet nodig).

   Veelgebruikte voorwerpen (zoals deurklinken,  
trapleuningen, bellen, lichtschakelaars, handgrepen  
aan ramen en meubels, koffiezetapparaten etc.) moeten 
worden gedesinfecteerd.

   Vervang gebruikte schoonmaakdoeken na het  
schoonmaken van de keuken, natte gebieden en  
contactgebieden (gebruik ze niet opnieuw).

   Ga verder met het grondig reinigen van alle resterende 
 kamers met standaard schoonmaakproducten (niet  
alleen warm water).

   Denk eraan handschoenen te dragen bij het schoonmaken 
en bij het weggooien van vuilniszakken en gebruik  
desinfectiemiddel bij het wisselen van handschoenen.

   Verwijder onnodige items zoals tijdschriften  
of kranten etc.

   Ontsmet de sleutels na iedere overdracht.

   Was uw werkkleding na elke schoonmaakdag.

   Zorg voor een waszak voor gebruikt beddengoed  
en  handdoeken.

   Was het wasgoed van de gast met wasmiddel op 
 minimaal 60° C.

   Gebruik indien mogelijk een wasdroger.

   Was uw handen grondig en regelmatig gedurende 
 minimaal 30 seconden. Gebruik altijd zeep.

   Hoest en nies in een tissue of de kromming  
van uw arm.

   Gooi gebruikte tissues weg in bakken met deksels.

   Handhaaf sociale afstand.

Hoe u uw gasten veilig kunt begroeten  
ten tijde van het Corona-virus:

Door de volgende professionele aanpak te volgen, kunt u  
helpen een omgeving te creëren waarin zowel u als onze  
gemeenschappelijke gasten zich veilig voelen.

Belangrijke informatie voor een goede 
schoonmaak tussen de verblijven van 
gasten:

Speciale maatregelen zijn vereist met 
betrekking tot wasgoed:

Houd u aan deze algemene regels  
om uzelf en anderen te beschermen:


