Protocol Linquenda II
1.Maatregelen voorafgaand aan de reis
●

●
●
●
●

Geef het maximum aantal passagiers aan dat tegelijkertijd aan boord mag. Dit is 16 a 20
personen. Dit is afhankelijk van de grote van 1 huishoudende groep. Bij slecht weer, is
binnen is ruimte. Bepalend zijn de voorgeschreven richtlijnen van het RIVM en de
Rijksoverheid.
De maatregelen komen van te voren op de website.
Betaling kan contantloos en contant.
Alleen vooraf te reseveren. Per mail.app of telefonisch .
Kom niet aan boord bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts dit
word na gevraagd bij resevering en bij aankomst van het schip.

2. Algemene maatregelen
●
●
●
●
●
●

Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op.
Leg gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een
veilige omgeving. (zie instructies aan gasten en personeel)
Voor het aan boord stappen van het schip is er een mogelijkheid is om de handen te
ontsmetten.
Door de 1,5 meter regeling kan er niet gelopen worden op het schip en zal de toilet niet
beschikbaar zijn voor de gasten.
Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona
duiden.
Fietsen worden schoongemaakt, voordat die aan boord worden getild en voordat deze fietsen
aan de gasten weer worden meegegeven.

3. Instructies aan bemanning
●
●
●
●
●

Briefing aan bemanning , vaste crew.
Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden?
De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels.
Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol
Bemanning wijst de gasten hun plek aan.

4. Instructies aan gasten
●
●
●
●
●
●
●
●

Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna herhalen indien nodig
Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.
Fiets kan mee en mag bij aankomst op de kade gezet worden, volg instructie bemanning.
Wacht tot bemanning hun zitplaats aangeeft.
Er mag niet verplaatst worden van de zitplaats tijdens de vaarttocht.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toilet. Houd hier rekening mee met de duur van
de tocht.

5. Algemene maatregelen Social Distancing
●
●
●
●
●
●

Houdt 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouding uitgezonderd)
Wandelroutes bij aankomst is gedefiniërd aan boord .
1 richtingsverkeer waar mogelijk aangeven met pijlen op de grond.
De gasten blijven op hun aangegeven plek zitten. Tijdens de vaartocht.
Waar nodig afstandsmarkeringen aanbrengen
Waar nodig grensgebieden aangeven

6. Gang van zaken van en aan boord gaan
●

Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon

●

Bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand.

7. Algemene maatregelen catering
●
●
●
●

Catering kan alleen vooraf besteld worden, en zal klaar staan bij aankomst.
Tijdens de tocht zal er geen of minimaal catering zijn dit om de 1,5 meter te kunnen hanteren.
Glazen, bestek etc. altijd afwassen in de vaatwasser met heet water.
Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten
zitten.

9. Ten slotte
●
●

Als een bemanningslid of gast tijdens de reis last krijgt van verkoudheidsverschijnselen
(longklachten en kortademig) en koorts moet deze het schip verlaten.
Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden niet mogelijk is geldt het
noodprotocol

