Covid-19 protocol B&B Hof van Wolder
Bij B&B Hof van Wolder hebben we een protocol opgesteld met als doel verspreiding van het
corona-virus bij onze accommodatie te voorkomen. Zo willen we u een veilig verblijf bieden.
Door de geïsoleerde ligging en de strikt gehanteerde richtlijnen zullen weinig plekken in
Nederland veiliger zijn.
Richtlijn 1 – “single party” beleid
B&B Hof van Wolder heeft één gastenverblijf. Wie bij B&B Hof van Wolder een kamer huurt,
krijgt de garantie dat er geen andere gasten zijn. Komt u met 1, 2 of 3 personen, het is aan u om
te bepalen of de groep waarmee u komt, qua corona besmetting onderling, veilig is.
Richtlijn 2 – geen fysieke nabijheid
Normaal geven wij gasten in onze accommodatie een rondleiding en maken de mensen op die
manier wegwijs. Deze aanpak vervangen we door schriftelijke informatie. We hanteren 1.5 m
afstand.. We schudden geen handen en wassen handen met water en zeep. We hoesten en niesen
in de elleboog. We gebruiken papieren zakdoekjes.
Ontbijt serveren we in de eetzaal alvorens deze door de gasten betreden wordt.
Richtlijn 3 – geen gasten met symptomen
We vragen onze gasten om niet te komen wanneer ze symptomen hebben zoals hoesten, niezen,
loopneus, keelpijn of koorts. Ook wanneer iemand al bij ons verblijft en dergelijke symptomen
zich aandienen, hanteren we deze richtlijn. Dit geldt uiteraard niet voor incidenteel hoesten of
niezen!
Richtlijn 4 – absolute hygiëne
Uiteraard zorgen we dat B&B Hof van Wolder altijd schoon en hygiënisch aan u ter beschikking
staat. We besteden nu echter extra aandacht aan hygiëne en dat houdt vooral in dat we alle
plekken waar mensen het virus zouden kunnen achterlaten zoals deurklinken, lichtknoppen,
tafelbladen en spoelbakken van het toilet, toiletbril, wastafels, kraanknoppen, enzovoort met
ontsmettende zeep reinigen na ieder vertrek van gasten.
Richtlijn 5 – we hebben zelf geen symptomen
Wanneer een van ons onverhoopt symptomen krijgt zoals hoesten, niezen, loopneus, keelpijn of
koorts, dan sluiten wij de accommodatie totdat diegene van de symptomen is genezen. We zijn
dan helaas gedwongen in uw belang (en uiteraard kosteloos voor u) boekingen af te zeggen.

