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Per 25 februari 2022 worden de coronamaatregelen opnieuw versoepeld.  

Het Bio Vakantieoord en de Bio Manege volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Ons 

Coronaprotocol is hierop gebaseerd. Het Bio Vakantieoord en de Bio Manege doen tevens een 

dringende oproep aan iedereen om zich te laten vaccineren als je in contact komt met de kwetsbare 

doelgroep.  

 

Algemeen geldt: 

 Draag een mondkapje waar nodig, het is geen verplichting meer; 

 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; 

 

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; 

 Bij drukte wordt aangeraden een mondkapje te dragen; 

 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; 

 Ook is het mogelijk om in het Meetingpoint een drankje of wat lekkers te nuttigen  

 Er kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten in het Meeting Point; 

 De deuren (schuifdeur en achterdeur) worden door de dienstdoende beheerder regelmatig 

open gezet om te ventileren; 

 

  



   
Protocol Bio bioscoop 

 De bioscoop is alleen beschikbaar op afspraak;  

 Bij drukte wordt aangeraden een mondkapje te dragen; 

 Bij verkoudheid en andere gezondheidsklachten die met corona te maken kunnen hebben is 

het niet toegestaan om de bioscoop te betreden. 

 

Protocol Bio zwembad 

 Het zwembad is alleen beschikbaar op afspraak; 

 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; 

 Bij drukte wordt aangeraden een mondkapje te dragen; 

 Na gebruik van de snoezelruimte levert de gast het gebruikte linnengoed in een speciale 

waszak in bij de dienstdoende beheerder. 

 

Protocol Kinderboerderij en Manege 

 Bij drukte wordt aangeraden een mondkapje te dragen. 

 

Protocol Bio Manege en Kinderboerderij 

 Bezoek aan de Kinderboerderij en de Bio Manege is mogelijk; 

 De manege is geopend voor lessen voor ruiters; 

 Vakantiegasten kunnen zowel de manege als de kinderboerderij weer bezoeken; 

 Bij drukte wordt aangeraden een mondkapje te dragen. 

 


