De Madelief - Algemene informatie COVID-19
De Nederlandse aanpak en maatregelen
Per 1 juli 2020 mag De Madelief weer volledig als watersportaccommodatie verhuurd worden, mits er maatregelen
genomen zijn om mensen in staat te stellen te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Iedereen boven de leeftijd van 18
jaar moet zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Mensen van 18 jaar en jonger moeten
binnen en buiten 1,5 meter afstand bewaren tot mensen ouder dan 18 jaar. Personen uit hetzelfde huishouden
hoeven dat niet. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegenhet-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
➔ Toezicht en gezondheidscheck
Formeel is de exploitant of beheerder verantwoordelijk voor naleving van de regels, maar er is gedurende
jullie verblijf geen beheerder aanwezig. Daarom zal een vertegenwoordiger van de groep bij aankomst een
incheck-formulier moeten ondertekenen waarbij hij/zij de verantwoordelijkheid neemt voor het volgen van
de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid. Vooraf moet door de huurder zelf een gezondheidscheck
gedaan zijn onder de groepsleden die op De Madelief verblijven.
Mogelijkheden in/bij De Madelief ?
• Een schone accommodatie met veel binnen – en buitenruimte.
• Faciliteiten om jezelf en de locatie schoon te houden tijdens je verblijf.
• Er kan gebruik gemaakt worden van twee, afgescheiden slaapzalen. Een slaapzaal voor 30 personen en een
slaapzaal voor 6 personen.
• Reserveren is alleen mogelijk wanneer je ons een volledig ingevuld reserveringsformulier mailt, en onder
voorbehoud van beschikbaarheid.
1,5 meter afstand
● De locatie biedt voldoende ruimte in de buitenlucht door de enorme ‘achtertuin’ aan het water.
● Per 1 juli 2020 kunnen in de grote slaapzaal maximaal 30 personen van 18 jaar of jonger verblijven. In
dezelfde, grote slaapzaal kunnen 15 personen van 19 jaar of ouder verblijven.
● Per 1 juli 2020 kunnen in de kleine slaapzaal maximaal 6 personen van 18 jaar of jonger verblijven. In
dezelfde, kleine slaapzaal kunnen 3 personen van 19 jaar of ouder verblijven.
● Heb je met meer mensen geboekt? Neem dan even contact op, want met je eigen veldbedje is het aantal
slaapplaatsen uit te breiden (in de botenloods).
● Bij aankomst ontvang je tape wat kan worden gebruikt als markering van bv (loop-)routes door de
ruimtes van het gebouw. Je mag alleen deze tape(soort) gebruiken en alleen op de grond tapen. Buiten
het gebouw mag je ook stoepkrijt gebruiken. Voor vertrek moet alle eventuele markering verwijderd
zijn.
Hygiëne
● Er is voldoende handzeep en er zijn papieren handdoekjes aanwezig.
● Ventileer de ruimtes als je er aanwezig bent.
● Zorg ervoor dat er geen ophoping van mensen ontstaat in de kleedkamers tijdens douchen (bv door een
doucherooster op te stellen). Let extra op ventilatie van vochtige lucht in de kleedkamers.
● Maak tijdens je verblijf regelmatig handgrepen schoon. Allesreiniger, emmer en schone doekjes zijn
aanwezig (de kans op besmetting wordt daardoor met 70% verminderd).
● Neem eventueel zelf meer beschermingsmiddelen mee (mondkapjes, handschoentjes, desinfecterende
handgel etc.)

