Verblijf in het ABK-huis in coronatijd
Deze zomer logeren in het ABK-huis? Het kan!
Wij ontvangen een beperkt aantal huishoudens tegelijkertijd in het huis. Daarmee geven we
iedereen de ruimte om de 1,5m-richtlijn te volgen. Wij houden ons aan de richtlijnen van het
RIVM en vragen jou dat ook te doen.
Het uitgangspunt is: een veilig en aangenaam verblijf voor jou én onze vrijwilligers. Daarvoor
gelden in deze periode wel een paar andere afspraken dan je van ons gewend bent. De
belangrijkste afspraak is ‘houd rekening met elkaar’.

Reserveren
•

Je bent van harte welkom, indien je vooraf hebt geboekt, minimaal 2 dagen voor aankomst.
o 088-0990970
aanmeldsecretariaat
o ams.abk@nivon
aanmeldsecretariaat
o abkhuis.nivon.nl
online via onze website

•
•

Rechtstreekse boekingen via het ABK-huis zijn dus niet mogelijk.
Betalingen zoveel mogelijk vooraf. Aan de balie kun je uitsluitend pinnen.

Aankomst en vertrek
•
•
•
•

Je bent welkom op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur.
Je meldt je met 1 persoon bij de receptie. Anderen wachten in de hal of buiten op afstand.
Van onze huiswacht ontvang je de kamersleutel en de materialen die je in de kamer of keuken
nodig hebt (omboeken van een kamer is dan niet meer mogelijk).
Jouw kamer(s) laat je op de dag van vertrek uiterlijk om 11.00 uur schoon achter en je levert
je sleutel en de attributen in bij de huiswacht.

Wat te doen bij coronaverschijnselen
•
•
•
•

Heb je (lichte verkoudheids-) klachten op de dag dat je bij ons zou aankomen? Kom dan
niet.
Meld het meteen als iemand ziek is (door telefonisch contact op te nemen met de
plaatselijke huisarts. Informeer ook de huiswacht.
Het is de bedoeling om -bij ziekte- de accommodatie zo zpoedig mogelijk te verlaten
Word je ziek binnen 2 weken nadat je bij ons bent geweest, laat het ons dan weten via het
aanmeldsecretariaat ams.abk@nivon.nl.

Algemeen
•
•
•
•
•

•

Op diverse plekken is desinfecterende spray aanwezig.
Het schoonmaakbedrijf komt dagelijks langs, voor diverse werkzaamheden.
Zelf kampvuur maken is niet toegestaan.
Volg de instructies in het huis en de aanwijzingen van onze huiswacht op. Ben je het er niet
mee eens, ga niet in discussie, maar meld je dan bij de aanmeldsecretaris.
Houd er rekening mee dat het niet houden aan afspraken en voorschriften consequenties
kan hebben: verwijdering van het terrein zonder recht op restitutie (of zelfs bij controle door
handhaving: sluiting van het ABK Huis).
Wat kun je zelf doen?
• Houd 1,5 meter afstand tot mensen buiten jouw eigen huishouding.
• Schud geen handen en was deze regelmatig
• Nies en hoest in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog
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Extra maatregelen en afspraken
Wij hebben een aantal maatregelen getroffen; er geldt een aantal afspraken om jouw en onze
gezondheid te beschermen en risico’s te vermijden.
•
•

•
•
•
•

We houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot anderen.
Bezoek van daggasten is alleen mogelijk in overleg met de huiswacht. Bezoekers schrijven
zich bij aankomst in bij de balie en melden zich bij vertrek weer af.

Wat is anders dan voorheen?
Douches en toiletten worden per kamer toegewezen. Jouw huishouden maakt alleen gebruik
van die bepaalde sanitaire ruimtes.
In de keuken zijn 2 gescheiden kookzones; we reguleren het gebruik in tijdblokken, via een
intekenlijst.
Keukenlinnen is - uit oogpunt van hygiëne - niet meer aanwezig. Handdoeken, droog- en
vaatdoeken neem je zelf mee of je koop een set bij de huiswacht.
Kinderspeelgoed en spelletjes zijn niet meer beschikbaar. Die moet je naar wens zelf
meenemen.

Gemeenschappelijke verblijfsruimten
•

In de hal en de beide zalen is een andere indeling toegepast. Je vindt er kleine ‘huiskamers’:
een grote tafel met 4 stoelen en een zitje met 4 stoelen. Per huishouden maak je van zo’n
huiskamer gebruik. Bij het verlaten ervan reinig je de tafels en de stoelleuningen.

Sanitair
•
•
•
•
•

De sanitaire ruimtes zijn geopend en ingericht volgens voorgeschreven richtlijnen.
1,5 meter afstand houden is de norm, waarbij we je vragen om vooral rekening met elkaar te
houden.
Kamers & toegewezen sanitaire ruimtes zijn herkenbaar aan kleursymbolen.
Personen die tot één huishouden behoren maken gebruik van dezelfde toegewezen sanitaire
voorzieningen.
Wij vragen jou om zelf ook zorg te dragen voor een goede hygiëne door toiletten, douches
en wastafels tussendoor bij te houden en bij vertrek schoon achter te laten.

Keuken
•

•
•
•

Tijdens jouw verblijf maak je gebruik van één van de beide keukeningangen: Keuken 1 of
Keuken 2. Tegelijk met de sleutel ontvang je van de huiswacht 2 kratten: in het blauwe krat
zet de je levensmiddelen voor in de koelkast, in het groene krat bewaar je de houdbare
spullen. Ook deze herken je aan de gekleurde symbolen.
In de keuken zijn maximaal 2 personen per huishouden toegestaan.
Voor het bereiden van de avondmaaltijd maak je gebruik van de intekenlijst bij de ingang van
de keuken.
Alle huishoudens kunnen gebruik maken van de vaatwasser. Hierbij houden we uiteraard
rekening met elkaar!
Wij wensen jou een fijn verblijf in het ABK-huis.
Beheercommissie ABK-Huis & Het Hallse Hull

ein.
ein.
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