
 

BIJLAGE  

READY AND SAFE PROTOCOL                                                                                      

1. Verplicht mondkapje voor medewerkers in het toerisme en bezoekers in publieke ruimten 
2. Medewerkers in het toerisme dienen een flacon ontsmettingsmiddel en zakdoekjes bij zich te dragen. 
3. Tussen medewerkers in het toerisme en toeristen (ook onderling) dient tenminste 1 meter afstand 

gerespecteerd te worden. Geldt niet voor samen reizenden. 
4. In bussen wordt 50% van de capaciteit gebruikt teneinde 1 meter afstand tussen toeristen (en 

personeel) te respecteren. Geldt niet voor samen reizenden. 
5. Minibusjes met 7 plaatsen of minder worden uitsluitend gebruikt voor het vervoer van toeristen die 

vooraf schriftelijk verklaring op hetzelfde adres te wonen. 
6. Voertuigen worden voor en na gebruik professioneel gedesinfecteerd. 
7. Accommodaties gebruiken tot 50% van hun capaciteit en nemen de genoemde afstandsregels in acht. 
8. Alle evenementen binnenshuis en evenementen met contact (zowel binnen als buiten) zijn niet 

toegestaan. 
9. Schriftelijke protocollen met regels aangaande hygiëne, social distancing, herkenning van symptomen 

en eventuele quarantaine worden verspreid binnen alle toeristische locaties, waaronder hotels, bars, 
restaurants en bezienswaardigheden. 

10. Hotelpersoneel wordt dagelijks gecontroleerd op een (verhoogde) lichaamstemperatuur en krijgt extra 
instructies inzake het wassen van handen en gebruik van beschermingsmiddelen. 

11. Hotels en restaurant controleren d.m.v. infrarood technologie binnenkomende gasten op een 
verhoogde lichaamstemperatuur. 

12. Medewerkers in het toerisme wordt verplicht gesteld na contact met iemand die mogelijk Covid-
symptomen vertoont terstond zijn leidinggevende te informeren en tot nader order thuis te blijven. 

13. Maaltijden in buffetvorm worden gewijzigd in a-la-carte service. 
14. Voor openbare ruimten, zoals dinerzalen, zwembaden, zonneterrassen en strandstoelen geldt een 

ruimere indeling en met inachtneming van de 1 meterregel. 
15. Hotels houden daartoe geschikte ‘isolatiekamers’ vrij, zodat personen die de symptomen van Covid 

hebben uit voorzorg in quarantaine geplaatst kunnen worden. 
 
Het uitgebreide Engelstalige protocol wordt u op verzoek toegestuurd. 
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