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1. Inleiding Protocol Recreatieoorden en Resorts
Het protocol is opgesteld aan de hand van:
-

CDC- en RIVM- richtlijnen
Leidraad protocol Ministerie van Volksgezondheid
De input van de recreatieoorden en resorts
Caribbean Tourism Organisation (CTO)
United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

De informatie rond COVID-19 is aan verandering onderhevig derhalve kunnen de
richtlijnen aangepast worden aan de hand van instructies van het Outbreak Management
Team(OMT).

1.1. Generieke uitgangspunten voor recreatieoorden en resorts op openlucht
locatie1
Definities:
Recreatieoorden zijn faciliteiten die geëxploiteerd worden in de vrije natuur met de
volgende kenmerken:
o
o
o
o
o
o
o

Opstallen: open tenten/kampen met de mogelijkheid tot overnachten
Ruim terrein mogelijkheid voor bezoekers te kamperen met eigen tent
Gesloten cabanas met of zonder airconditioning
Zwemgelegenheid (aan een kreek of rivier)
Centrale toilet groepen
Centrale badgroepen
Geen of wel centrale restauratie faciliteit

Resorts en/of logeergelegenheden zijn faciliteiten die geëxploiteerd worden in de vrije
natuur of in een district met min of meer de volgende kenmerken die met een zekere
mate van luxe zijn uitgevoerd:
o Opstallen: open tenten/kampen
o Gesloten cabanas met overnachtingsfaciliteit met of zonder airconditioning, met eigen
bad en toilet
o Zwemgelegenheid (aan een kreek of rivier) of eigen zwembad
o Centrale toilet groepen
o Centrale badgroepen
o Centrale restauratie faciliteit met of zonder airconditioning
o Sportvelden
o Fitnessgelegenheden.

1

https://www.rivm.nl/coronavirus-COVID-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen
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1.2. Overzicht 7 cruciale veilige gezondheidselementen 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fysieke afstand – 1.5 m afstand
Infectiepreventie – mondkapje, handhygiëne, etiquette
Infectie controle - ventilatie, desinfecteren, schoonmaken
Monitoring - temperatuur controle en controle op naleving maatregelen
Snelle response en rapportage - indien iemand ziek blijkt hoe te handelen
Training - training werknemers
Communicatie en instructie – heldere informatie en instructie voor een ieder

Afstand houden en doorstroming
Zorg ervoor dat iedereen 1.5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden.
Uitzonderingen:
Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve
meter afstand te houden.
De regel is dat iedereen 1.5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet
mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om in deze vooral
om contact tussen hulpbehoevenden en een begeleider/ gids/ lifeguards;
Om in staat te zijn dat personen afstand van elkaar kunnen houden is het beheersen van de
bezoekersstroom cruciaal. Zoveel als mogelijk reserveringen vooraf is daarom cruciaal.

2

https://www.onecaribbean.org/resources/guidelines-and-checklists-resuming-operations/
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Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met:
Opsteller Protocol
Cluster Recreatieoorden Para
(CROP) & Surinam
Hospitality & Tourism
Association (SHATA)
Sherida Mormon, Sylvia Ang
Cluster recreatieoorden Para
Sherida Mormon, Sandro
Alberga, Romeo Maddoe, Royce
Jie Foe Sang
Sylvia Ang
Sherida Mormon – Sylvia Ang

Datum

Protocol

Opmerkingen

5 -8- 2020

Versie 1

8 – 8 - 2020

Versie 2

Eerste versie detail van de
Oorden
Opmerkingen verwerkt
informatie en extra bronnen
toegevoegd

10-8-2020

Versie 4

S. Mormon , Sylvia Ang ,
Stuurgroep Para Oorden

11 – 8- 2020

Versie 6

Dawson Karel , Sirano
en overige
Sherida Mormon, Sylvia Ang

11-08 -2020

Versie 7

Alles aangepast semi final doc
ingediend.

Ministerie van
Volksgezondheid
Drs. V. Sewberath Misser, MPH

9 – 8 - 2020

Versie 3

Diverse comments geplaatst,
Groepering van acties aangepast
bij taken van de
werkgever/organisatie

Drs. V. Sewberath Misser, MPH

10-08-2020

Versie 5

Drs. Maltie Mohan – Algoe,
MPH

12 aug 2020

Versie 7

Comments verwerkt,
aanvullingen geplaatst
Enige comments en
aanvullingen

Drs. Maltie Mohan – Algoe,
MPH

23 aug 2020

Versie 7

Enige comments en
aanvullingen

Astracia Warner, MSPH
OD Public Health Evaluations
BOG
Drs. Maltie Mohan – Algoe,
MPH

27 Sept 2020

Versie 7

Aanpassing checklist

28 Sept 2020

Versie 8

Aanpassing versie 7

COVID-19 OMT

23 aug 2020

Versie 7

Akkoord

Comments taken org
bijgevoegd , onderscheidt luxe
oorden, zwemmen en transport
Toevoeging checklist controle
en monitoring
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2. Informatie voor werkgevers
Elke medewerker moet op de hoogte worden gebracht over het ziektebeeld
door middel van een gesprek of schriftelijke communicatie.
Instrueer de gedragsregels buiten werktijd om risico’s te beperken

Achtergrond informatie voor werkgevers(RIVM, 2020)
Verwekker: Coronavirus SARS-CoV-2
Besmettingsweg: Mens-op-mens-transmissie via directe druppelinfectie (hoesten en niezen),
mogelijk indirecte transmissie via oppervlakten; de rol van “aerosolen” is nog niet geheel
duidelijk tijdens medische procedures o.a. in gesloten ruimte zonder ventilatie; Transmissie
door geforceerd stemgebruik (schreeuwen en zingen) speelt ook een rol
Incubatietijd: 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen)
Besmettelijke periode Het SARS-CoV-2 Virus is mogelijk overdraagbaar ca 1-3 dagen voor
het optreden van symptomen in 7-14 dagen na start van klachten. In ieder geval tijdens
symptomatische fase waarna virus nog langer met PCR aantoonbaar kan zijn in de keel/feces.
Symptomen: Van milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten), verhoging/koorts tot ernstige longontsteking en ademhalingsproblemen. Ook
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) komt voor. De
onderstaande klachten zijn gemeld bij COVID-19 patiënten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koorts,
Koude rillingen,
Hoesten,
Neusverkoudheid, kortademigheid,
schorre stem,
Pijn bij de ademhaling,
Keelpijn,
Algehele malaise,
Vermoeidheid,
Algehele pijnklachten
Oculaire pijn,
Spierpijn,
Hoofdpijn,
Duizeligheid
prikkelbaarheid /verwardheid/
delier,

o buikpijn, anorexie/verlies van
eetlust
o diarree, overgeven, misselijkheid
o verlies van of verminderde reukzin
(hyposomnie/anosmie) en
smaakzin (dysgeusie/ageusie)
o conjunctivitis en verschillende
huidafwijkingen.
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Veel voorkomende symptomen van COVID-19 bij kinderen zijn
-

koorts,
hoofdpijn,
keelpijn,
hoesten,
vermoeidheid,

-

misselijkheid, braken en
diarree,
huiduitslag,
bilaterale non purulente conjunctivitis,
ontsteking aan de handen en voeten

Een deel van de kinderen en volwassenen die besmet zijn met het virus dat COVID-19, zijn
echter asymptomatisch, wat betekent dat ze geen tekenen of symptomen van ziekte
hebbenRisicogroepen voor een ernstig beloop van COVID-19:
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop
Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten. Het gaat om volwassenen
met:
o Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen,
die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
o Een chronische stoornis van de hartfunctie,
o Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire
complicaties;
o Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
o Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor autoimmuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische
aandoeningen, bij (functionele) asplenie**, bij aangeboren of op latere leeftijd
ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens
en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
o Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal <
200/mm3;
o Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
o Morbide obesitas (BMI > 40).
Kinderen (< 18 jaar) met onderliggende ziekten:
o chronische long- of luchtwegklachten
o hartaandoening
o afweerstoornis of met een ziekte waar afweer onderdrukkende medicijnen
voor worden gebruikt

Elke medewerker moet op de hoogte worden gebracht
over de maatregelen van het bedrijf inzake
veiligheidsmaatregelen en management bezoekers.

3. Technische en Organisatorische aanpassingen
De werkgever draagt zorg voor een adequate bescherming van de werknemers(CDC, 2020b),
voor zover van toepassing voor de bedrijfsvoering3.

3.1.a. Technische beheersmaatregelen voor de faciliteit
o Zorg voor een vorm van ventilatie in gesloten ruimten
o Zorg voor een aangepaste lunchruimte, waarbij ventilatie en afstand kunnen
worden gerealiseerd
o Markeringen voor 1.5 m afstand bij wachtruimtes
o Zorg voor voldoende desinfectie stations (wasbakken met (vloeibare) zeep of
alcohol 70%)
o Barrières:
Zorg bij balies voor een fysieke barrière tussen medewerker en gast
wanneer het een gesloten ruimte betreft
Dit kan doormiddel van een scherm van plastic, (Plexi)glas

3.1.b Technische beheersmaatregelen bij zwembaden4
o Bij overdekte /gesloten zwembaden, zorg voor goede ventilatie.
Zorg voor zoveel mogelijk verse buitenlucht
o Zorg dat de rondpompcapaciteit van het zwembadwater maximaal is.
o Zorg voor gedegen desinfectie van het water
o Zorg voor regelmatige meting van de kwaliteit van het zwemwater.

3.2. Werkwijze/organisatorische beheersmaatregelen
Algemeen:
o Zorg voor een optimale en communicatie opvang van bezoeker
o Zorg voor een werkrooster en werkinstructies dat medewerkers periodiek op
een goed geventileerde ruimte het mondkapje af kunnen doen.
o Er is een structurele reinigings- en ontsmettingsprocedure de diverse ruimten
van het oord. ( Infectiecontrole)5
a. Reinig en ontsmet vaak aangeraakte oppervlakken zoals deurknoppen,
toiletten, kleedkamers, badkamers, verschoontafels;
b. Reiniging van de accommodaties na gebruik door individuen of groepen
c. Reiniging van de openbare toiletgroepen
o Er zijn voldoende desinfectie mogelijkheden
o Verzorg voldoende mondkapjes ten behoeve van het personeel

3

Er zijn verschillen in type faciliteiten per bedrijf

4

https://water-vrij.nl/organisaties/chromeextension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://water-vrij.nl/wpcontent/uploads/2020/05/Volledige-Richtlijn-Veilig-Zwemmen-in-coronatijd.pdf
5
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/public-beaches.html
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Handhaving:
o De organisatie zal voor een adequate handhaving zorgen in samenwerking
met de vergunningsverstrekkende instanties (Ministerie van TCT en
Ministerie van RO).
o De controlerende instanties op handhaving zijn BOG , Brandweer en de
Politie6
o Een of meerdere medewerkers (toezichthouders) plaatsen bij de ingang en
indien nodig ook op meerdere locaties in de recreatieoorden en resorts die
toezicht houden op de naleving van de COVID-19 maatregelen,
protocollen, de beheersmaatregelen en veiligheidsregels
o Instrueer de toezichthouders de medewerkers en bezoekers aan te spreken
bij ongewenst en onverantwoord gedrag m.b.t. naleving van de COVID-19
regels, protocollen, de beheersmaatregelen en de veiligheidsregels

Bezetting/ Capaciteitsmaatregelen:
o De oorden/resorts laten een verantwoord aantal personen toe waarbij de
onderlinge afstanden tussen de beschikbare accommodaties op veilige
afstand van elkaar zijn7.
o De bezetting van de bungalows en hutten wordt gehandhaafd in
overeenstemming met de geldende voorschriften ten aanzien van
samenscholing zoals voorgeschreven door de overheid.
o Groepsbezoeken waar van toepassing
a. Groepsbezoeken zijn toegestaan zolang de COVID-19 maatregelen in
acht worden genomen. COVID-19 maatregelen wordt al bij de
reservering doorgegeven.
Transport maatregelen:
Georganiseerd transport naar oorden (weg land water)
o Bij bus transport moet de airco zoveel mogelijk uit en de ramen open.
Alle passagiers dienen hun handen eerst ontsmet te hebben en dragen
mondkapjes. Dit in overeenstemming met het protocol voor de
transportsector, waarbij een aangepast seatingplan is opgenomen.
o Bij het inzetten van boottransport zoveel mogelijk besloten groepsreizen
stimuleren en volgens seatingplan van de transportsector werken
o Vliegtransport met charter (Ook hier zoveel mogelijk besloten
groepsreizen stimuleren). Voor het instappen dienen de passagiers hun
handen eerst ontsmet te hebben en dragen mondkapjes.
Verder instructies volgens richtlijn van de lokale vliegmaatschappij

6

Niet bij wet geregeld.
Recreatieoorden hebben veelal een beperkt aantal hutten of cabanas. De capaciteit van zulks een oord bij
bezetting van alleen de accommodaties met een beperkt aantal personen per groep ligt tussen de 10 en 15%
van de totale capaciteit.
7
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3.3. Educatie en communicatie
o Zorg voor een duidelijke communicatieafspraak
o Informeer het personeel over het ziektebeeld
o Verzorg een instructie voor hygiëne maatregelen, handenwassen, desinfectie,
gezicht niet aanraken(CDC, 2020a)
o Verzorg een instructie voor het correct gebruik van mondkapjes en
masker.(CDC, 2020c)
o Speciale voorlichtingsposters met de COVID-19 gedragsregels en hygiëne
maatregels duidelijk zichtbaar voor de bezoekers en voor het personeel
plaatsen bij de ingangen, in de werkruimtes en op strategische plaatsen in de
recreatieoorden en resorts.
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4. Instructies voor medewerkers
Indien een medewerker een van de volgende symptomen vertoont, dient deze de
werkgever onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen en thuis te blijven.
De medewerker neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de huisarts
en/ of BOG 178
-

-

Koorts
Koude rillingen
Hoesten,
Neusverkoudheid,
kortademigheid
Schorre stem, Keelpijn
Pijn bij de ademhaling
Algemene malaise

-

Algemene pijnklachten
Spierpijn;
Hoofdpijn,
Prikkelbaarheid/verwardheid/Delier
Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust
Diarree, overgeven, misselijkheid
Verlies van of verminderde reukzin en
smaakzin

4.1. Maatregelen voor het betreden van de werkplek
1.
2.
3.
4.
5.

Was de handen 20 seconden met water en zeep of desinfecteer met Alcohol 70%
Maak gebruik van papieren handdoeken voor drogen van de handen na het wassen
Doe een schoon mondkapje aan.
Raak het gezicht of kapje niet meer aan.
Betreedt de werkvloer

4.2. Maatregelen op de werkplek
1. Werk goed door en communiceer volgens instructie
2. Probeer afstand van 1.5 meter te bewaren van de collegae
3. Desinfecteer de werkoppervlakken om de twee uur of op indicatie met Alcohol 70%
4. Desinfecteer de handen elke keer na gebruik van de sanitaire voorzieninge

4.3. Thuisblijfregels
1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de bovengenoemde symptomen heb:
Neem contact op met 178 voor het verrichten van een swab
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Die zieke persoon in het huishouden moet getest worden
op COVID-19. Als deze negatief is dan pas mag de rest van het gezin weer naar
buiten en weer sporten;
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID-19 en u in
thuis quarantaine moet; volg de adviezen van uw huisarts of BOG;
4. Blijf thuis als je COVID-19 hebt (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot dat u
genezen verklaart bent door BOG ;
5. Blijft thuis als je in thuisquarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met
iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld;
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5. Stappenplan bij een infectie van medewerkers
5.1. Instructies bij COVID-19 positieve medewerker
Indien een medewerker COVID-19 positief wordt getest, dient deze meteen de (bedrijfs)arts
op de hoogte te stellen, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden in overleg met
de autoriteiten van BOG 178 of de internist infectiologen.
1. Maak contact met de autoriteiten van BOG 178 voor verdere instructies, contact tracing,
beoordeling aard van het contact en risicoanalyse van de overige medewerkers.
2. Informeer het overig personeel over de infectie alleen na duidelijk verkregen
toestemming van de COVID-19 positief geteste medewerker.
3. Na het bekend worden van de infectie wordt erop indicatie een extra oppervlakte
reiniging en desinfectie ronde volgens het decontaminatie protocol ingezet. Zie bijlage 1.
4. Hou dagelijks contact met de medewerkers.
5. Benadruk nogmaals het belang van de maatregelen en procedures

5.2. Instructies voor COVID-19 suspecte medewerker op de werkvloer
1. Indien een medewerker op de werkplek suspect is voor COVID-19 dan worden de
gezondheidsautoriteiten van BOG 178 ingeschakeld;
Bij milde klachten wordt de medewerker naar huis gestuurd en geadviseerd om
zelf 178 of de (bedrijfs)arts te bellen
Indien de medewerker matig tot ernstige klachten heeft, wordt bij voorkeur door
de (bedrijfs)arts spoed overleg gepleegd met de arts van Checkpoint AZP of de
internist-infectioloog voor beoordeling aldaar en overname behandeling.
2. Na het afvoeren van de zieke medewerker worden oppervlaktes (tafels, stoelleuningen) en
werkplek waar deze patiënt is geweest grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Reinigers
moeten PPE aantrekken. Zie bijlage 1
3. Volg de instructies onder 5.1. indien deze medewerker positief wordt getest.
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6. Instructies voor bezoekers aan de recreatieoorden en resorts
De bezoekers aan de oorden en resorts zijn vooraf, bij de reserveringen, op de hoogte gesteld
van de regels. De regels staan ook zichtbaar op centrale locaties op het oorden en resorts.
Bij de ver gelegen locaties dienen de gidsen/groepsbegeleiders vooraf een korte introductie
sessie te verzorgen voor de bezoekers.

Indien u een van de volgende symptomen vertoont, doen wij een beroep
op uw verantwoordelijkheid de locatie niet te bezoeken.
Neem telefonisch contact op met de huisarts en/ of BOG 178.
-

Koorts
Koude rillingen
Hoesten, Neusverkoudheid,
kortademigheid
Schorre stem, Keelpijn
Pijn bij de ademhaling
Algemene malaise
Algemene pijnklachten

-

Spierpijn
Hoofdpijn,
Prikkelbaarheid/verwardheid/Delier
Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust
Diarree, overgeven, misselijkheid
Verlies van of verminderde reukzin en
smaakzin

6.1. Instructie bezoekers
Uw eigen verantwoordelijkheid voor naleving van de instructies is cruciaal

1. Draag een mondneus kapje, zodra u in de nabijheid komt van (groepen) mensen of in
een gesloten ruimte
2. Zorg voor uw eigen hand sanitizer
3. Was regelmatig uw handen met water en zeep of desinfecteer met Alcohol 70%.
4. Maak verantwoord gebruik van de aanwezige sanitaire voorzieningen, met andere
woorden gebruik het netjes en laat het ook netjes achter
5. Moet u ergens wachten, houdt minimaal 1.5 m afstand van de volgende personen.
6. Begeeft u zich niet dichtbij andere bezoekers van het oord, blijft u in de omgeving van
uw eigen groep
7. Raak niet onnodig oppervlakken aan en als het nodig is, desinfecteer daarna uw
handen
8. Volg de instructies van de locatie.
9. Late in- of uitcheck tijd bij accommodaties is niet mogelijk omdat het schoonmaak
personeel voldoende tijd moet hebben om de ruimte grondig schoon te maken voor de
volgende groep gasten.8
8

Alleen in uitzonderingsgevallen waarbij er geen reservering is voor de dag.
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10. Bij een buffet reinig uw handen, zorg er voor dat u een mondneus kapje op hebt en
houdt u afstand van 1.5 meter. Bij het opscheppen van de maaltijden volg de
richtlijnen van het bedrijf.
11. Blijf een veilige afstand van 1.5 meter houden in het water (zwembad. Rivier kreek)9
(Er is tot dusverre geen bewijs dat het virus zich verspreidt via water. De WHO
bevestigt dit. Op een zwemlocatie moet wel voldaan kunnen worden aan de op dit
moment geldende hygiëneregels die verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten
voorkomen. Ook op de zwemlocaties moeten mensen 1.5 meter afstand van elkaar
houden en moeten ze elkaar de ruimte geven10.

6.2. Stappenplan bij onwel worden bezoeker bij verdenking op COVID-19
1. Indien een situatie zich voordoet waarbij een bezoeker zich ziek voelt en er sterke
vermoedens zijn dat het om van COVID-19 besmetting gaat, zal terstond met BOG
tel. #.178 contact gemaakt worden voor verdere instructies.
2. Oorden die slechts kunnen worden bereikt met ( charter) boot en vliegtuig daar
geldt dat de persoon volledig geïsoleerd wordt en de COVID-19 protocollen van
afstand en bescherming van de overige gasten en personeel gehandhaafd worden.
Volg de richtlijnen van de vliegmaatschappij en de instructies van BOG .

6.3. Controle en monitoring gedrag bezoekers
1. Het management van de locatie is gerechtigd een bezoeker toegang te weigeren indien
die een van de eerder genoemde symptomen vertoont.
2. Het personeel (handhavers) van de oorden doet regulier haar ronde en spreekt bezoekers
aan indien hun gedrag in strijd is met de COVID-19 e.a. veiligheidsregels zoals fysieke
afstand van 1.5 meter tussen personen en groepen.
3. Er zal streng worden opgetreden bij overmatig gebruik van alcohol. Als ultieme middel
zal tot uitzetting/ verwijdering worden overgegaan.
4. Het management van het oord is gerechtigd overtreders van de regels verdere toegang en
of verblijf op de locatie te verbieden. (Al dan niet met behulp van de politie)

9

https://water-vrij.nl/organisaties/chromeextension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://water-vrij.nl/wpcontent/uploads/2020/05/Volledige-Richtlijn-Veilig-Zwemmen-in-coronatijd.pdf
10
https://www.rivm.nl/coronavirus-COVID-19/water
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7. Checklist voor verantwoordelijken in de oorden en resorts
Kennisoverdracht medewerkers
□ Informatieverstrekking aan de medewerkers
□ Instructie over hygiëne
□ Instructie correct gebruik mondkapje
Infrastructuur afstemmen op de beheersmaatregels
□
□
□
□
□
□
□
□

Voldoende desinfectiemiddelen
Voldoende mond/neus beschermingsmiddelen
Gesloten ruimten herinrichten danwel afsluiten om crowds te minimaliseren
Toilet desinfectie stations
Lifeguards die toezicht houden op crowd vorming in het water.
Screens op de balie bij loketten in gesloten ruimten
Maaltijdvoorziening
Voorziening voor ventilatie in gesloten ruimten

Medewerkers
□
□
□
□

Dagelijkse controle op symptomen
Dagelijkse controle op hygiëne maatregelen voor betreding werkvloer
Dagelijks controle op werkprocedures
Dagelijkse controle op reinigingsprocedures

Informatie
□ Instructies voor het bezoekend publiek bij de ingang bekend maken en via sociale
media.
□ Instructies voor de gasten mee geven bij de reserveringen
□ Instructie voor de gasten zichtbaar plaatsen in het recreatieoord op diverse locaties
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8. Checklist handhavers binnen de oorden en resorts
De interne handhavers controleren binnen het oord op:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Naleving van de afstandsregeling op de oorden/resorts
Functioneren van de desinfectie stations
Orde
Overmatig alcohol gebruik
Distancing in de zwemgelegenheden
Regelmatige reiniging en desinfectie van toiletten, badkamers en wasbakken
Distancing in de eating areas
Overcrowding
Overige veiligheidsaspecten
Regelmatige lediging van vuiltonnen
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9. Checklist COVID 19 Preventie Protocol voor recreatie oorden
en resorts voor overheid handhavers
Het Commissariaat via de bestuursambtenaar, de politie en BOG voeren de controle op handhaving van de
COVID-19 maatregelen uit in de oorden en resorts
Er vindt reguliere controle en monitoring door de autoriteiten als aan de COVID-19 veiligheidsvoorschriften
wordt voldaan en in het bijzonder “crowd” management.

Naam recreatie oord/ resort:
Locatie:
Eigenaar/ beheerder:
Datum van inspectie:
Inspectie uitgevoerd door: (naam voornaam functie)
Vul in w at van toep assin g is “ J” (ja); “N” (n ee ) of “D” (d eels vol d aan)
Informatie
□
□

Instructies voor het bezoekend publiek bij de ingang bekend
Instructie voor de gasten zichtbaar plaatsen in het recreatieoord en resort op diverse
locaties
□
Personeel is bekend met het protocol en heeft instructies gehad hoe te handelen.
Bezettingscapaciteit
□
□

Er is een verantwoord aantal personen op het oord waarbij onderlinge afstanden tussen
de beschikbare accommodaties op veilige afstand van elkaar zijn.
De bezetting accommodaties is in overeenstemming met de geldende voorschriften ten
aanzien van samenscholing zoals voorgeschreven door de overheid, m.u.v. besloten
groepen.

Infrastructuur en beheersmaatregelen
□
□
□

□
□
□

Controle water zwembaden en zwemgelegenheden
Inrichting gesloten restaurants op “crowd minimalisatie” (voorlopig delivery/take
away/ of outdoor eating)
Overige veiligheidsaspecten
Overcrowding
Orde
Overmatig alcohol gebruik

Fysieke afstand
□

Naleving van de afstandsregeling op de oorden/resorts

□

Distancing in de eating areas
COVID 19 Protocol Recreatie oorden en Resorts_Overheidshandhavers Pag 1
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Hygiëne en mondneus bedekking
□

□

Functioneren van de desinfectie stations
Regelmatige reiniging en desinfectie van toiletten, badkamers en wasbakken

□

Regelmatige lediging van vuiltonnen
□
Er wordt gebruik gemaakt van mondneus bedekking door personeel en bezoekers
(m.u.v kinderen en tieners tot 17 onderling)

Opmerkingen/ verbeterpunten:

Rapport opgemaakt door:
Naam:
Functie:
Paraaf:
Datum:
Locatie:

COVID 19 Protocol Recreatie oorden en Resorts_Overheidshandhavers Pag 2
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10. Referenties
https://www.gov.uk/government/publications/COVID-19 -guidance-for-managingbeaches-the-countryside-and-coastal-areas/COVID-19 -guidance-for-managingbeaches-the-countryside-and-coastal-areas
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/publicbeaches.html
https://eohu.ca/en/COVID-19 /guidelines-for-the-reopening-of-public-waterfrontsand-beaches
file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/COVID-19
%2019%20Guidelines%20for%20Beach%20Vendors%20and%20Beach%20Goers.
pdf
https://www.unwto.org/tourism-COVID-19
https://www.onecaribbean.org/resources/guidelines-and-checklists-resuming-operations/
https://water-vrij.nl/organisaties/chromeextension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://water-vrij.nl/wpcontent/uploads/2020/05/Volledige-Richtlijn-Veilig-Zwemmen-in-coronatijd.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-COVID-19 /water
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Bijlage 1: Decontaminatie
PPE t.b.v. de schoonmaak:
-

Maak gebruik van werpwerp verbruiksartikelen:
o Standard chirurgische mondneuskap
o Handschoenen
o Lange mouw schort
Te vervangen met linnen lange mouw schort met plastic halterschort
erover heen

PPE na gebruik weghalen en als medisch afval verwerken

Decontaminatie proces:
Stap 1:
-

A. Reiniging met
o allesreiniger en water of met reinigingsmiddel geïmpregneerde doekjes of met
schoon zeep oplossing of chloor oplossing
o Spoel af, laten drogen aan de lucht

-

B. Desinfecteer:
o Oppervlakten: chloor oplossing (10 ml chloor 5% op 1 Liter water)

EN

Stap 2:
-

-

A. Ruim af
o Wegwerpdoekjes / papierrol onmiddellijk weg in de medische afvalcontainer
of daartoe bestemde container of gesloten vuilniszak
o Wasmiddel/desinfecterende oplossing weg in de daarvoor bestemde ruimte op
B. verwijder persoonlijke beschermingsmiddelen en gooi ze weg in de medische
afvalcontainer of daartoe bestemde container of gesloten vuilniszak
C. Handhygiëne uitvoeren

Zie ook website AZP Medische Microbiologie
https://antibiotica.sr/.covid-19/aankleden-ppe/.
https://antibiotica.sr/.covid-19/uitkleden-ppe/
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