Klein Opperstraat 8-10 – 3201 Langdorp - Tel.: 0498/65.32.95

Update PROTOCOL Covid-19
Verblijfpark ’t Vennebos 26.11.2021
Algemeen
Dit protocol maakt tot herroeping integraal deel uit van het Intern Reglement en heeft
voorrang op de bepalingen ervan. Het niet naleven van dit veiligheidsprotocol kan de
onmiddellijke en tijdelijke verwijdering van het verblijfpark tot gevolg hebben. Het dagelijks
bestuur zal hierover beslissen. Dit in het belang van iedere van u !
De belangrijkste opgelegde veiligheidsmaatregelen zijn :
1) Beperking van de fysieke contacten. Geen handen drukken, noch kussen.
2) Het veelvuldig wassen van de handen met zeep.
3) Gebruik van papieren zakdoeken. Hoest en nies in de elleboog wanneer u geen
papieren zakdoek hebt.
4) Blijf thuis als u zich ziek voelt of één van volgende klachten hebt : neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts (tot 38°C).
5) Wie coronaverschijnselen vertoont, verwittigt onmiddellijk de officiële
contactpersoon voor het verblijfpark (Eric : 0486/21.44.09) en moet onmiddellijk
samen met zijn bubbel naar huis vertrekken. Raadpleeg uw huisarts. Bent u positief
getest, dan is terugkeer slechts mogelijk mits het voorleggen van een geldig
herstcertificaat. Wie thuis verschijnselen krijgt, dient eveneens de contactpersoon te
verwittigen en kan ook pas terugkeren mits het voorleggen van een attest van een
recente negatieve test.
6) Bij vaststelling van een Covid-19-besmetting start de voorzitter onmiddellijk het
overleg met de leden van het Bestuursorgaan, omtrent de eventuele sluiting van het
verblijfpark. Hij verwittigt ook de personen die mogelijks een hoog-risico-contact
hebben gehad.

Sanitair
1) De vaste bewoners en bezoekers maken maximaal gebruik van hun eigen sanitair.
2) Was voor uw bezoek aan het sanitair gebouw, bij het verlaten ervan en bij uw
terugkeer steeds uw handen met zeep. Ontsmet steeds doorspoelknop, WC-bril,
kranen,…
3) Bij de stortbak voor het chemisch toilet of in de onmiddellijke nabijheid is er
ontsmettingsgel voor handhygiëne. Was na het terugplaatsen van het chemisch toilet
(cassette) meteen opnieuw uw handen met zeep, in of aan uw verblijf.
4) Het sanitair gebouw wordt slechts geopend indien iemand zich heeft opgegeven op
de poetslijst, voor het regelmatig poetsen en ontsmetten.
5) Er wordt regelmatig goed geventileerd, door het open zetten van beide deuren.
6) Kinderen beneden de 9 jaar worden geacht vergezeld te zijn van een lid van het eigen
gezin.

Clubhuis,…
’t Clubhuis is toegankelijk voor wie beschikt over een Covid-Safe-Pass of een geldig
Herstelcertificaat. Het dragen van een mondkapje over mond én neus is verplicht, tenzij
men neer zit. Men zit met maximum 6 personen aan een tafel. Voldoende afstand houden
is sterk aanbevolen. ’t Clubhuis sluit stipt om 23u.
Parking
Het is niet meer toegelaten te parkeren op de weide achteraan. Alle auto’s worden terug
geparkeerd op de parking (uitzondering voor kampeerders met een tent).
Afval
Het gebruik van handschoenen bij het wegbrengen van huisvuil is aanbevolen. Was in elk
geval na wegbrengen van afval uw handen met zeep.
Kampeerders uit het buitenland
Zij moeten nog altijd het PLF-formulier invullen.
Overheidsmaatregelen betreffende de RODE zones (buitenland)
Voor de laatste en correcte informatie verwijzen wij naar volgende websites:

Reizen naar en vanuit het buitenland | Coronavirus COVID-19 (infocoronavirus.be) en
Quarantaine en isolatie | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)
Wij willen er op wijzen dat wie in quarantaine moet, dit niet kan op ‘t Vennebos.
Wie ’t Vennebos betreedt, wordt geacht deze nieuwe versie van ons Covid-19-protocol te
hebben gelezen en te zullen navolgen bij het verblijf op het verblijfpark.
HOU HET VEILIG, HEB RESPECT VOOR ELKAAR EN VOLG NAUWGEZET DE REGELS !
Voor het Bestuursorgaan,
Eric Rasschaert
Voorzitter

