Bescherming, Hygiëne en Gedragsregels Corona / COVID-19
Uitbreiding van de huishoudregels HAUS AM SORPE & VILLA ENNERT
Deze checklist is uitdrukkelijk een aanbeveling voor actie en dient als leidraad vanuit Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Er is geen aanspraak op volledigheid en ook geen rechtsgrondslag.
1.

Gasten met symptomen van een luchtweginfectie mogen geen toegang hebben tot onze vakantiehuizen;
Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg van doktersverklaring (geen Covid 19 ziekte) en/of negatief-test.

2.

In heel Duitsland is het dragen van een mondkapje verplicht: mond en neus moeten bedekt zijn bij het gebruik van
het openbaar vervoer en bij het winkelen. Zelf genaaide alledaagse maskers kunnen als bescherming dienen. Neus
en mond bedekken met een sjaal is ook toegestaan.

3.

Gasten dienen altijd de meest recente contactgegevens (Telefoon / E-mail) en de namen van alle gasten te
verstrekken (op huurovereenkomst), zodat contactopsporing bij een infectie te vergemakkelijken is.

4.

Al 10 jaar ontvangen wij onze gasten via contactloze processen: online betalingen, sleuteloverdracht met een
sleutelkluis, online boekingsovereenkomst en digitale communicatie en welkomstmail.

5.

Gasten moeten na binnenkomst in het vakantiehuis hun handen wassen. Welkomstrituelen (handen schudden,
omhelzen, etc.) die niet contactvrij zijn moeten worden vermeden. Meer informatie over hygiënetips in direct
contact met andere gasten: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html

6.

Vloeibare zeep, handdoeken en plastic zakjes zijn aanwezig in de sanitaire ruimtes en keuken.
Gooi tissues, maskers en handschoenen weg in een afgesloten plastic zak in de restafvalbak.

7.

Al het keukengerei moet worden schoongemaakt en gedroogd in de vaatwasser op minimaal 60 °C.
Een wasmachine en wasdroger zijn in het vakantiehuis aanwezig.

8.

Het wordt aanbevolen om alle kamers voldoende en regelmatig te ventileren.

9.

Na vertrek worden de sanitaire ruimtes, keuken- en toiletoppervlakken, evenals vaak aangeraakte oppervlakken
(deurgrepen, raamgrepen, tafels, bedframes, trapleuningen, lichtschakelaars, huissleutels) en vaak aangeraakte
objecten (schoonmaakgerei, afstandsbediening, informatiebrochure, waterkoker, broodrooster, fornuis,
koffiezetapparaat, koelkast etc.) intensief schoongemaakt.

10. Al het wasgoed (vaatdoeken, poetsdoeken, handdoeken, washandjes, beddengoed, etc.) wordt door onze wasserij
op een temperatuur van minimaal 60 °C gewassen en op hoge temperatuur machinaal gestreken.
11. Koorts, hoesten en kortademigheid kunnen tekenen zijn van een coronavirusinfectie. De betrokkene dient in dit
geval telefonisch contact met een arts op te nemen:
Hochsauerlandkreis - Gesundheitsamt Fachdienst 37
Dr. med. Rikardo Mihalic
Steinstr. 27, 59872 Meschede
Kolpingstr. 2, 59955 Winterberg
Telefon: +49 291 94-2202
+49 2983 8229
E-Mail: infektionsschutz@hochsauerlandkreis.de
www.praxis-dr-mihalic.de
12. Er is een informatiebrochure in het huis. Het wordt aanbevolen om de digitale informatiebrochure te gebruiken.
13. In geval van overtreding van deze hygiëne- en gedragsregels, worden de gasten vriendelijk maar dringend erop
gewezen dat deze regels absoluut noodzakelijk zijn om anderen te beschermen. Bij herhaalde veronachtzaming is
buitengewone beëindiging van de huurovereenkomst (zie algemene voorwaarden) mogelijk.
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