Onverwacht – Zeilen in Coronatijden
Aandachtspunten en maatregelen in verband met het COVID-19 virus
Lieve gasten,
wij kijken ernaar uit dat jullie binnenkort bij ons op de Onverwacht komen.
Omdat het COVID-19 virus op het moment een gevaar voor de gezondheid oplevert, is het
voor ons bijzonder belangrijk dat iedereen aan het eind van de reis uitgerust en gezond van
boord gaat. Hier hebben we jullie hulp bij nodig. We vragen jullie de aanwijzingen en
maatregelen op te volgen.
Samen zorgen we voor een ontspannen, veilige en mooie tijd op de Onverwacht.
Voor de reis
•
•
•

Vastleggen van het maximaal aantal personen, afhankelijk van de samenstelling van
de groep
Lijst met namen en adressen van alle deelnemers aan ons sturen
Iedere deelnemer beantwoordt volgende vragen:
o Is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid?
o Is er sprake van benauwdheid, moeilijker ademhalen of longontsteking?
o Is er sprake van koorts (38 graden of meer)?
o Bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?
o Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?
o Hebben eventuele huisgenoten deze klachten?
Alleen bij 6 maal „nee“ mogen deelnemers aan boord komen.

Tijdens de reis
•
•
•
•
•

Afstand houden, mondkapje gereed houden voor uitzonderlijke situaties
Algemene hygiëne bijhouden, vaak handen wassen, bij zelfverzorging: regelmatig
oppervlakken, deurkrukken en lichtknopjes reinigen
Goed ventileren
Actief meedenken, meedoen en elkaar helpen om de veiligheid van iedereen te
waarborgen
Je aan de plaatselijke regels houden, b.v.:
- 1,50 m afstand houden (er zijn uitzonderingen voor kinderen en jongeren)
- in het openbaar vervooer zjn mondkapjes verplicht

Na de reis
•

Krijg je binnen 14 dagen na afloop van de reis COVID-19 moet je ons zo snel mogelijk
informeren, evenals de GGD Fryslan. Dit om verspreiding van het virus zo veel
mogelijk te beperken.
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