Draaiboek Metgezel bij heropstart vakanties in covid tijd...: België














Elk vakantieverblijf / hotel heeft zijn eigen maatregelen genomen. We volgen
de maatregelen genomen door het verblijf strikt op.
Cliënten moeten gevaccineerd zijn vooraleer ze op vakantie kunnen komen
bij ons !
Breng uw covid safe ticket mee op vakantie ! Indien u dit niet bij hebt kunnen
we geen horeca bezoeken noch uitstappen doen .
Wij zorgen ervoor dat onze begeleiding / vrijwilligers gevaccineerd zijn
vooraleer ze vakanties begeleiden.
In het busje / auto van Metgezel bent u verplicht een mondmasker te dragen.
Ook op andere plaatsen buitenshuis is het verplicht een mondmasker te dragen
zoals bij uitstappen…
Blijf voldoende afstand houden. Zeker van de mensen die niet tot ons groepje
behoren tijdens de vakantie !
Zorg voor een goede hygiëne ! Was meermaals uw handen met water en zeep !
Metgezel zal handzeepjes en ontsmettingsgels voorzien maar niets belet u
hierop ook voorzien te zijn.
Het is aangewezen eigen mondmaskers mee te brengen maar Metgezel zal er
ook zelf voorzien. Per mondmasker dat Metgezel voor cliënten voorziet vragen
we 0,50 euro. Dit zal van het zakgeldbudget betaald worden.
Wij zullen in het vakantieverblijf of hotel zorgen voor voldoende verluchting !
De aanwezige begeleiding van Metgezel zal u helpen de nodige corona regels
goed op te volgen. Aanvaard deze hulp ! Bij het niet aanvaarden van hulp
hierin of als de cliënt weigert de regels goed op te volgen, zal die naar huis
gestuurd worden.

Deze maatregelen zijn nodig om een veilige vakantie aan te bieden voor iedereen
! Om deze maatregelen een bindend karakter te geven, is het noodzakelijk deze
maatregelen te aanzien als een aanvulling op de verkoopsvoorwaarden en ons
huishoudelijk reglement !
Vzw Metgezel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mensen die ziek
worden omwille van het niet goed opvolgen van deze regels !

