Corona Protocol bij het Bio Vakantieoord
27 november 2021
Per 28 november 2021 zijn de coronamaatregelen aangepast. De overheid heeft bepaald dat het
verplicht is 1,5 meter afstand van elkaar te houden, dat het coronatoegangsbewijs op meer locaties
noodzakelijk is en het mondkapje verplicht is op meer plaatsen.
Het Bio Vakantieoord volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Ons Coronaprotocol is hierop
gebaseerd. Het Bio Vakantieoord doet tevens een dringende oproep aan iedereen om je te laten
vaccineren als je in contact komt met de kwetsbare doelgroep.
Algemeen geldt:










Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst in binnenruimtes;
Klachten? Blijf thuis en laat je testen!
Was vaak je handen en droog af met een papieren doekje;
Schud geen handen;
Nies en hoest in je ellenboog en gebruik alleen papieren zakdoekjes;
Ontvang maximaal 4 bezoekers thuis (of in uw vakantiebungalow);
We doen bij aankomst een gezondheidscheck;
Bij twijfel, behouden wij ons het recht voor om een geldige QR-code te vragen.

Algemeen protocol Bio Vakantieoord en Bio Manege






Wanneer een gast of ruiter voor aankomst bij Bio gezondheidsklachten heeft, die wijzen op
corona, dan komt hij/zij niet naar het Bio Vakantieoord of de manege;
Wanneer een gast of ruiter tijdens het verblijf gezondheidsklachten krijgt, wordt dit direct
gemeld en worden in overleg passende maatregelen getroffen;
Wanneer medewerkers of vrijwilligers gezondheidsklachten hebben die wijzen op corona,
dan komen zij niet naar het Bio Vakantieoord of de manege en laten zij zich direct testen;
Bij de ingang van alle faciliteiten en bungalows staat een desinfectiezuil om handen te
desinfecteren;
Wij doen een nadrukkelijk beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om de
overheidsregels ook bij Bio na te leven.

Protocol Meeting Point




Het Meeting Point is geopend voor vragen aan de beheerder, het maken van een reservering
en/of het ophalen van benodigdheden;
Tevens kunnen er snoepjes en drankjes afgehaald worden in het Meetingpoint. In het
Meetingpoint en op het terras van het Meetingpoint kan er niets genuttigd worden;
De deuren (schuifdeur en achterdeur) worden door de dienstdoende beheerder regelmatig
open gezet om te ventileren.

Protocol Bio bioscoop


De bioscoop is alleen open op afspraak en is alleen te reserveren per huishouden;

Protocol Bio zwembad




Het zwembad is alleen beschikbaar op afspraak en alleen te reserveren per huishouden;
Incontinentiemateriaal wordt door de bezoeker altijd zelf meegenomen uit de kleedruimtes
en blijft niet achter. Een vuilniszak is hiervoor aanwezig;
Bij verkoudheid en andere gezondheidsklachten die met corona te maken kunnen hebben is
het niet toegestaan om het zwembad te betreden;

Protocol Snoezelruimte, muziekkelder en Baloe



De ruimtes zijn alleen open op afspraak en alleen te reserveren per huishouden;
Na gebruik van de snoezelruimte levert de gast het gebruikte linnengoed in een speciale
waszak in bij de dienstdoende beheerder.

Protocol Kinderboerderij en Manege



Bezoek aan de kinderboerderij vindt plaats per huishouden. Is er al een huishouden aanwezig
in de kinderboerderij, wacht dan tot zij vertrekken.
Bezoek aan de stallen en de manege is voor vakantiegasten momenteel helaas niet mogelijk.

Protocol Bio Manege










De lessen vinden zoveel als mogelijk buiten/ in de buitenbaan plaats. Lessen vinden plaats
tot 17:00 uur ’s middag;
In de foyer en binnenruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht, evenals het houden
van 1,5 meter afstand. Toegang voor ruiters, bezoekers en begeleiders vindt plaats na tonen
coronatoegangsbewijs;
Begeleiders mogen bij slecht weer in de foyer wachten, bij goed weer buiten op het terras.
Extra bezoek meenemen is niet toegestaan;
De foyer is alleen functioneel in gebruik voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers; voor
alle overige bezoekers alleen een doorloop- en afhaallocatie;
De stallen zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers, medewerkers en wie geheel zelfstandig
kan opzadelen;
Gebruik zoveel als mogelijk eigen materialen (laarzen, cap, handschoenen);
Rij met rijhandschoenen, anders handen desinfecteren bij binnenkomst of op het
opstapperron bij de zuil;
Bij het helpen opstappen en afstappen dragen medewerkers en vrijwilligers een mondkapje.

Aanvullend manegeprotocol bij slecht weer
Indien het weer dusdanig slecht* is, zullen wij voor de lessen die het betreft de binnenbak gebruiken.
Om de luchtstroom te realiseren, zullen wij de grote staldeuren openen. Er heerst een buitenklimaat
in de rijbak. Er zijn maximaal 4 ruiters aanwezig in de rijbaan. Aanvullende beschermingsmiddelen
waar nodig zullen ingezet worden voor instructrices en de vrijwilligers. De bewegingen op de
stalvloer blijven geminimaliseerd, door de verblijfsduur van de ruiters beperkt te houden.
*Definitie slecht weer: harde, langdurige buien, onweer, harde wind/ storm.

