MAATREGELEN IN VERBAND MET CORONA IN ONZE HUIZEN
Beste gast,
Hartelijk welkom! In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons
terrein. It Dreamlân volgt de richtlijnen zoals bepaald door de Rijksoverheid, het RIVM en onze
veiligheidsregio Fryslân. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het
virus tegen te gaan. Willen jullie meewerken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van
elkaar te beschermen?
Voor alle gasten geldt: als je koorts hebt of verkouden bent dan kom je niet naar ons terrein. Blijf
dan thuis. Dit geldt ook voor alle gezinsleden!
Wanneer je tijdens je verblijf hier verkouden wordt of koorts krijgt, verzoeken wij je om onmiddellijk
contact met ons op te nemen: 06-136 38 298 (Minke) of 06-515 72 324 (Robert).
Extra hygiëne in jullie accommodatie
In de eerste plaats zorgen we voor extra goede hygiëne. Dat betekent dat:
o de verblijfsruimte en de zogenoemde “handcontactpunten” zoals lichtknopjes, nachtkastjes
en deurklinken/knoppen extra worden gereinigd met professionele middelen;
o het linnengoed met een temperatuur van boven de 60 graden wordt gewassen zodat
virussen niet overleven;
o bij wissels op dezelfde dag ook alle matrasmoltons en kussenmoltons worden vervangen.
Receptie
o Wij zijn geopend maar zullen afstand houden. Wij schudden geen handen.
o Graag aanbellen bij de receptie en zo veel mogelijk de receptietijden aanhouden.
o De receptietijden zijn: ’s ochtends tussen 10 en 11 uur en ’s avonds tussen 19:30 en 20 uur.
o Kom met 1 persoon tegelijk naar de receptie.
o Maximaal 1 persoon tegelijk bij de receptie binnen. Zie je door het raam dat er al iemand
binnen is? Dan graag buiten wachten, met 1,5 meter afstand tot de receptiedeur en anderen.
o Wij vragen om jullie geduld.
o Als de receptie gesloten is, vinden jullie de instructies op de deur.
Terrein
o Bij eerste aankomst altijd eerst even aanbellen bij de receptie (bij aankomst gelden de
receptietijden niet).
o Wij wijzen even de weg naar jullie accommodatie en leggen enkele praktische zaken uit.
o Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen (buiten het eigen huishouden), óók als je hen kent.
Kinderen tot en met 12 jaar zijn van deze regel uitgezonderd.
o De speeltoestellen zijn toegankelijk maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan
een ander plekje om met je kinderen te spelen.
o De trampoline bij de speeltuin is bedoeld voor kinderen tot 10 jaar.
o De trampoline bij het voetbalveld (naast de receptie) is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar,
net als de ‘Chill & Dream’ plek daar.
o De kinderfietsjes, skelters, kano’s en kayaks staan gratis klaar om te gebruiken. Mochten
jullie het prettig vinden deze voor gebruik te reinigen, dan kunnen jullie dit zelf doen.
o Vanwege de afstandsregels is er in onze vuurplaats momenteel plek voor maximaal één
huishouden tegelijk. Hou rekening met elkaar, en maak tijdig ruimte voor een ander gezin,
maar laat nooit een brandend vuur onbeheerd achter!

Dagbezoek/visite
Incidenteel dagbezoek is toegestaan, maar is beperkt tot maximaal 1 huishouden visite per huis, om
voldoende ruimte te houden. Bezoek moet altijd 1,5 meter afstand houden tot jullie en anderen.
Informatievoorziening
Zorg ervoor dat jullie contactgegevens bekend zijn bij ons, en ook een mobiel telefoonnummer
waarop jullie tijdens het verblijf hier bereikbaar zijn. Wij kunnen jullie dan zo nodig snel informeren
over zaken die relevant zijn.
Wat kunnen jullie zelf doen?
o Schud geen handen.
o Houd 1,5 meter afstand van iedereen buiten het eigen huishouden, ook als je elkaar kent
(kinderen onderling uitgezonderd).
o Was regelmatig je handen, langer dan 25 seconden, met water en zeep.
o Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog.
o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg.
o Meld het ons meteen als iemand ziek is, en neem direct telefonisch contact op met de
plaatselijke huisarts.

Huisarts
Huisarts De Waard
Voorstraat 11, Kollum
0511-452 470 en 0511-451 549 (alleen spoed)
Dokterswacht Friesland (avond en weekend)
Altijd eerst bellen: 0900- 112 7 112
In noodgevallen:
Bel 112

Onze gegevens
Minke en Robert
info@itdreamlan.nl
0511-408 886
06-136 38 298 (Minke)
06-515 72 324 (Robert)
Om alle communicatie op 1 plek te houden:
liever e-mailen of bellen en geen Whatsapp of sms.

