Balade Océane
Hygiënemaatregelen geïmplementeerd vanaf 1 juni 2020
Voor de aankomst
Beschikbaar op de website van de aanbevelingen van ADN Toerisme met betrekking
tot goede schoonmaak- en desinfectiepraktijken voor toeristische accommodatie
(logies, gemeubileerde accommodatie en kamers) vanaf 20 mei 2020.
Gasten worden gevraagd om maskers, hydroalcoholische gel en pantoffels of
huisschoenen mee te nemen.
Ontvangst
− Verstrekking van hydroalcoholische gel en desinfecterende oplossing met
wegwerpbare microvezels bij de ingang.
− Instructies gegeven om handen te desinfecteren bij binnenkomst.
− Mogelijkheid gegeven aan de gastheren om hun maskers ter plaatse te
wassen.
Slaapkamers
− Geplastificeerde regels in de kamers.
− Verstrekking van hydroalcoholische gel in elke kamer.
− Plastic bescherming op de vlakke oppervlakken van houten meubels om ze te
kunnen desinfecteren met een alcoholische oplossing.
− Wasbare hoezen op fauteuils.
− Verwijdering van decoratieve spreien.
− Verwijderen van alle objecten die niet kunnen worden gedesinfecteerd (bijv.
Tijdschriften).
− Gordijnen gewassen na elke klant.
− Clips die kunnen worden gedesinfecteerd om verduisterende gordijnen aan te
kunnen.
− Materialen vernieuwd voor elke klant: toeristische documentatie, notebook
en pennen.
− De afstandsbedieningen van de tv en handdoekverwarmers zijn verpakt in
plastic folie die kan worden gedesinfecteerd.
− Desinfectie van sleutelsets die aan hosts worden gegeven.
Ontbijt
− Omdat de beschikbare ruimte voldoende is om de wettelijke afstand te
garanderen, wordt het ontbijt geserveerd in de eetkamer en / of buiten.
− Alle stoffen zijn verwijderd: broodmand, tafelloper, servetten en vervangen
door plastic sets, wegwerpservetten en wasbare containers.

− Alle containers zijn individueel of gedeeld als een stel / gezin (brood, boter,
jam, kaas).
− Collectieve containers worden behandeld met handschoenen en alleen door
de eigenaren (koffie, melk, vruchtensap).
− Maskers dragen voor het bereiden van ontbijt.
− Fruit en groenten worden direct na aankoop in een sopje gewassen, gespoeld
en gedroogd.
− Voor alle verse producten wordt de oververpakking verwijderd en wordt de
verpakking gedesinfecteerd voordat deze in de koelkast wordt geplaatst. De
andere producten worden enkele uren in de open lucht gelaten voordat ze
worden opgeslagen.
Gastentafels
− In overeenstemming met de instructies van de VVV bieden we geen
gastentafels meer in de gebruikelijke configuratie.
− We moedigen gasten aan om regelmatig restaurants te bezoeken (lijst met
beschikbare restaurants)
− Indien nodig bieden we ter plaatse consumptie van afhaalmaaltijden of
maaltijdtrays, allemaal geserveerd onder dezelfde hygiënische
omstandigheden als ontbijt.
Reiniging en desinfectie
− Ruimte ventilatie.
− Het dragen van een overall, masker en handschoenen voor het hanteren van
vuile was.
− Al het beddengoed wordt na elke klant vervangen, inclusief waterdichte
matrasbeschermers en waterdichte kussenbeschermers.
− Was kleding op 60 ° C met Sanytol (EN14476) in spoelwater of op 40 ° C met
Sanytol in waswater en spoelwater.
− Gordijnen en fauteuilbekleding gewassen na elke klant.
− De toiletten worden schoongemaakt met een bleekoplossing.
− De stofzuiger wordt vervangen door een bezem met microvezel (één per
kamer) die na elk gebruik wordt vervangen.
− Zodra het schoonmaken is voltooid, desinfecteert u met een door EN14476
goedgekeurde oplossing van alle oppervlakken en objecten die door klanten
worden behandeld: nachtkastje, bureaus, stoelen, deur- en raamgrepen,
schakelaars, planken, hangers, vuilnisbakken, geplastificeerde documentatie.
− Deurgrepen en trapleuningen worden meerdere keren per dag
gedesinfecteerd.
− Zowel de gemeenschappelijke ruimtes als de keuken worden dagelijks
schoongemaakt volgens hetzelfde protocol als de kamers.
− Twee sets tuinkussens zorgen voor een 24-uurs rotatie als voor de kussens
van de eetkamerstoel.

− Verhoog de wastemperatuur van de vaatwasser tot 70 ° C.

