
Privégroepen ontvangen in toeristische accommodaties
Protocol voor de heropstart van de activiteiten in de zomer van 2021

1. De zes vuistregels

2. Ruimtes ventileren
Zet de ramen en buitendeuren zo vaak mogelijk open, want dat komt de ventilatie ten goede. Deze aanbeveling moet dus worden 
opgevolgd. Op die manier creëert u een stroom van frisse, verse lucht. Als de openingen relatief groot zijn ten opzichte van de 
omvang van de vertrekken, bestaat er slechts een klein risico op te hoge CO-concentraties.

3. De groep die komt logeren, vormt een bubbel
Onder het toeziende oog van het ‘COVID-aanspreekpunt’ past ieder lid van de bubbel de hierboven genoemde richtlijnen correct toe, 
net als de ‘10 tips om veilig van de zomer te genieten’. In de bubbel is fysieke afstand en het dragen van een masker niet verplicht.

4. COVID-aanspreekpunt
Het was al zo dat georganiseerde groepen bij een verblijf met overnachting een ‘COVID-aanspreekpunt’ moesten aanstellen, 
en dat geldt nu ook voor privégroepen. Deze persoon is verantwoordelijk voor het overbrengen en toepassen van de algemene 
preventieve maatregelen. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen goed geïnformeerd is en dat de groep de maatregelen naleeft.

5. ‘10 tips om veilig van de zomer te genieten’ 

6. Herhaling van de normen die tijdens het verblijf gerespecteerd moeten worden
Deze tips moeten bovendien in de toeristische accommodaties worden opgehangen.

Die informatie moet worden herhaald wanneer de groep bij de aanvang van het verblijf ontvangen wordt, en moet op duidelijke en zicht-
bare pictogrammen in de accommodatie staan.

Respecteer 
de hygiëneregels

Doe je activiteiten
 bij voorkeur buiten 

Denk aan 
kwetsbare mensen 

Volg de regels
 voor samenkomsten 

Hou afstand 
(1m50) 

Beperk je
 naaste contacten

Laat je vaccineren
Hoe meer mensen er gevaccineerd 
worden, hoe veiliger we zijn. 

Hou het klein
Vijf mensen zijn veiliger dan vijftig. 

Was je handen regelmatig.
En volg ook andere hygiëneregels  
bijvoorbeeld als je hoest of niest. 

Is heel je groep gevaccineerd? 
Dan kan het zonder mondmasker. 

3. Ziek? Enige symptomen?
Blijf thuis en neem contact op met je arts. 

Verlucht je kamers
Om de vorming van een virale wolk
binnen te voorkomen. 

 Laat je testen
Als je nog niet gevaccineerd bent.  
Zelftests zijn verkrijgbaar in apotheken. 

Hou afstand
Hou een afstand van 1,5 meter tot iedereen 
gevaccineerd is, dat is veiliger. 

Verkies de buitenlucht
Omdat het buiten veiliger is. 

Blijf veilig, ook op reis
Download het digitale Covid-certificaat, de coro-
na-app en leer de regels ter plaatse kennen. 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 



Respectez les règles d’hygiène
Respecteer de hygiëneregels
Respect the rules of hygiene

Limitez vos contacts rapprochés
Beperk je naaste contacten
Limit your close contacts

Pensez aux personnes vulnérables
Denk aan kwetsbare mensen 

Think about vulnerable people

Gardez vos distances (1m50)
Hou afstand (1m50) 

Keep your distance (1m50)

Pratiquez vos activités 
de préférence à l’extérieur

Doe je activiteiten bij voorkeur buiten 
Preferably do your activities outside

Suivez les règles sur les rassemblements
Volg de regels voor samenkomsten 

Follow the rules for gatherings

8 Règles d’or / 8 Gouden regels / 8 Golden rules

Passez un magnifique séjour !  Een prachtig verblijf gewenst! Have a wonderful stay!

Choisissez un référent parmi votre groupe. Il sera 
notre point de contact en cas de problème.

Kies een contactpersoon uit je groep. Hij/zij zal ons 
aanspreekpunt zijn in geval van problemen. 

Choose a contact person from your group. He/she 
will be our point of contact in case of problems.

Aérez autant que possible. Une aération continue 
 est la solution idéale

Verlucht de ruimte zoveel mogelijk. Continue verluchting  
is de ideale oplossing

Ventilate the room as much as possible. Continuous  
ventilation is the ideal solution


