PROTOCOL VAARTOCHTEN Salonboot
Vanaf 1 juli organiseren we weer vaartochten. De Salonboot vaart over de
Singelgracht en de Dommel richting Sint-Michielsgestel. Wij hebben er enorm veel
zin in en willen dit op een verantwoorde en gastvrije manier doen. Alle RIVMrichtlijnen worden nauwgezet gevolgd om uw gezondheid, die van de mensen om u
heen en onze vrijwilligers te beschermen. Onderstaand de stappen welke wij hiervoor
nemen.
Aan en van boord










Blijf thuis bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn), hoesten, benauwdheid en verhoging of koorts.
De schipper kan u niet helpen bij het in- en uitstappen.
U zit met maximaal 6 gasten, de schipper en de gids in een boot, zodat
voldoende afstand gehouden kan worden. Als het gezelschap uit meer dan 3
huishoudens bestaat, nemen 2 gasten plaats op het achterdek.
De bemanning op de steiger zal de plaatsen toewijzen.
Toiletgebruik is niet mogelijk bij de afmeerplaats van de boot in het
Voldersgat. Het toilet aan boord is buiten gebruik.
Koffie/thee en koek wordt u op een dienblad aangereikt
De boot is voldoende geventileerd
Wij reinigen en desinfecteren onze boten voor elke afvaart.

Voor vertrek:









Graag 10 minuten voor afvaart aanwezig zijn. Vermijd drukte op en rond de
opstapplaats.
De schipper vraagt aan u of u geen corona gerelateerde klachten heeft.
U dient voor het instappen uw handen te desinfecteren. Handgel is aanwezig
op de opstapplaats. Het dragen van mondkapjes en handschoenen is niet
verplicht.
U dient bij het instappen en tijdens de vaartocht 1,5 meter afstand te bewaren
van de andere aanwezigen in de boot. U neemt de zitplaatsen in op volgorde,
zonder elkaar te hoeven passeren.
De schipper is al aan boord als u instapt en de gids/gastvrouw stapt als laatste
in en na het afmeren als eerste uit.
Komende en weer vertrekkende gasten dienen de 1,5 meter richtlijn in acht te
nemen.

