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Protocol voor de openstelling van de toeristische sector 

 

U heeft een noodplan nodig voor het geval u, een gast, medewerker of leverancier 

symptomen vertoont of een infectie met COVID-19 is bevestigd.  

Aanbevelingen voor een noodplan vindt u in de bijlage. 

 

Voor gasten 

COVID-19 preventiemaatregelen voor gasten moeten zichtbaar worden weergegeven 

in de faciliteit en worden gepubliceerd op de website, in de sociale media en per e-mail 

bij de bevestiging van de reservering: 

 Houd altijd minstens 1,5 m afstand van mensen die geen deel uitmaken van uw 

sociale luchtbel. 

 Kom niet in de accommodatie als u of iemand in uw omgeving symptomen 

vertoont. 

 Volg altijd de instructies van het personeel van de vestiging. 

 Hoest of niest in je elleboog of in een zakdoek en gooi het direct daarna in een 

overdekte vuilnisbak. 

 Zorg altijd voor een goede handhygiëne. Was je handen elke keer als je aankomt 

en vertrekt. 

 

TOERISTENACCOMMODATIE 

De sector van de toeristische accommodatie omvat de volgende soorten bedrijven: 

hotels, vakantiewoningen, bed & breakfast, campings en groepsaccommodaties. 

Aanbevolen maatregelen 

Receptie- en doorgangsruimten en gemeenschappelijke ruimten: 

 Neem voorzorgsmaatregelen voor ruimtelijke beperkingen tijdens het gebruik 

(bijv. gangen, liften, ingangen/uitgangen, sanitaire voorzieningen), zodat de 

afstand van 1,5 m kan worden aangehouden; 

 Waar fysieke scheiding niet mogelijk is, een systeem van scheidingswanden of 

schermen (plexiglas of andere); 

 Voor het personeel: het dragen van maskers of vizieren, hydro-alcoholische gel 

beschikbaar; 

 Systematische desinfectie van persoonlijke apparatuur en apparaten die 

meerdere malen per dag worden hergebruikt; 

 Systematische desinfectie van veelgebruikte voorwerpen, oppervlakken en 

apparatuur (handgrepen, knoppen & aanraakschermen, veiligheidsbeugels, 

leuningen, ...); 

 Aanwezigheid van een hydro-alcoholische gel voor de gasten; 

 In kamers / ruimtes met zitplaatsen, organisatie van de kamer met behoud van 

een veiligheidsafstand van 1,5 m. 
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Kamers en slaapzalen  

 Schone kamers met speciale zorg na elke gastwissel, met bijzondere aandacht 

voor voorwerpen die veel worden aangeraakt, zoals afstandsbedieningen, 

handgrepen, aanraakschermen en lichtschakelaars; 

 verwijder moeilijk te reinigen decoratieve voorwerpen uit de kamers als dat 

mogelijk is; 

 Ventileer de kamers grondig; 

 Houd een latentietijd van ten minste 3 uur aan voordat u met lakens en 

wasgoed te maken krijgt; 

 Was het textiel indien mogelijk op een temperatuur van 60°C (zie de 

aanbevelingen van de fabrikant) gedurende 30 minuten;  

 Zorg ervoor dat u elke dag schoonmaakdoeken vervangt en desinfecteer de 

handschoenen na elke kamer. 

Sanitaire voorzieningen op de kamer 

 Implementatie van een reinigingsprotocol met frequentie en tracking; 

 Geef de voorkeur aan papieren wegwerphanddoeken of luchtdroging. Vermijd 

het gebruik van luchtdrogers; 

 Ventileer sanitaire ruimtes regelmatig en/of controleer of het ventilatiesysteem 

goed werkt.  

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

 Beperking van het aantal personen in de sanitaire ruimte om de fysieke afstand 

te respecteren; 

 De gebruikte urinoirs moeten minstens 1.5 m van elkaar verwijderd zijn, indien 

nodig wordt het gebruik van elk tweede urinoir verhinderd / verboden (anders 

scheidingswanden). 

Ontbijt of buffet/zelfbediening 

Let ook op de aanbevelingen voor restaurants.  

 Plaats uw gasten in gesloten kamers. Vraag uw gasten, indien mogelijk, om 

slechts één persoon per tafel aan de zelfbedieningsbalie; 

 De producten zijn voorverpakt of worden geserveerd of gepresenteerd door 

personeel dat strenge handhygiëneregels toepast en beschermende maskers of 

vizieren draagt; 

 Gasten kunnen openlijk gepresenteerde etenswaren en dranken uit de 
buffetten verwijderen onder de volgende speciale hygiënische 
voorzorgsmaatregelen: 
o na het reinigen van hun handen bij een desinfectiemiddelendispenser direct 
voor het buffetstation of 
o met wegwerpbestek. 
 

 Bij gebruik van automaten worden deze ofwel tussen twee gasten 

gedesinfecteerd (hiervoor een desinfectiemiddel ter beschikking stellen) ofwel 

door het personeel zelf bediend; 

 geen consumptie van eten en drinken in de directe omgeving van het buffet.  
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Infrastructuur met verhuur van uitrusting voor 

vrijetijdsdoeleinden  

De sector omvat de volgende diensten: verhuur van fietsen, auto's, boten, enz.  

 

Aanbevolen maatregelen 

Receptie- en doorgangsruimten en gemeenschappelijke ruimten: 

 Neem voorzorgsmaatregelen voor ruimtelijke beperkingen tijdens het gebruik 

(bijv. gangen, liften, ingangen/uitgangen, sanitaire voorzieningen), zodat de 

afstand van 1,5 m kan worden aangehouden; 

 Waar fysieke scheiding niet mogelijk is, een systeem van scheidingswanden of 

schermen (plexiglas of andere); 

 Voor het personeel: het dragen van maskers of vizieren, hydro-alcoholische gel 

beschikbaar; 

 Systematische desinfectie van persoonlijke apparatuur en apparaten die 

meerdere malen per dag worden hergebruikt; 

 Systematische desinfectie van veelgebruikte voorwerpen, oppervlakken en 

apparatuur (handgrepen, knoppen & aanraakschermen, veiligheidsbeugels, 

leuningen, ...); 

 Aanwezigheid van een hydro-alcoholische gel voor de gasten; 

 In kamers / ruimtes met zitplaatsen, organisatie van de kamer met behoud van 

een veiligheidsafstand van 1,5 m. 

 Huurmateriaal 

 Systematische desinfectie van hergebruikt persoonlijk materiaal (helmen, 

gordels, stoelen, enz.) na elk gebruik; 

 Systematische desinfectie van andere elementen van gemeenschappelijke 

apparatuur (knoppen & aanraakschermen, veiligheidsbeugels, leuningen, ...) 

 Aanwezigheid van een hydro-alcoholische gel die beschikbaar is voor bezoekers 

in de buurt van de receptie van de apparatuur en de bezorgingsruimte; 

 het aanmoedigen van bezoekers om hun eigen apparatuur te gebruiken. 

Sanitaire voorzieningen  

 Maak een reinigingsprotocol met frequentie en follow-up; 

 Geef de voorkeur aan papieren wegwerphanddoeken of luchtdroging. Verbied 

het gebruik van luchtdrogers en handdoeken; 

 Ventileer de sanitaire ruimtes regelmatig en/of controleer of het 

ventilatiesysteem goed werkt;  

 Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimte om de fysieke afstand te 

respecteren; 

 de gebruikte urinoirs moeten minstens 1.5 m van elkaar verwijderd zijn; indien 

nodig, moet het gebruik van elke tweede urinoir worden voorkomen (anders 

partities). 
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MICE: seminars en conferenties 

De MICE-sector omvat de volgende infrastructuur: congrescentrum, vergaderzalen, 

seminarieruimten/centrum 

 

Aanbevolen maatregelen 

Receptie- en doorgangsruimten en gemeenschappelijke ruimten: 

 Neem voorzorgsmaatregelen voor ruimtelijke beperkingen tijdens het gebruik 

(bijv. gangen, liften, ingangen/uitgangen, sanitaire voorzieningen), zodat de 

afstand van 1,5 m kan worden aangehouden. 

 Waar fysieke scheiding niet mogelijk is, een systeem van scheidingswanden of 

schermen (plexiglas of andere); 

 Voor het personeel: het dragen van maskers of vizieren, hydro-alcoholische gel 

beschikbaar; 

 Systematische desinfectie van persoonlijke apparatuur en apparaten die 

meerdere malen per dag worden hergebruikt; 

 Systematische desinfectie van veelgebruikte voorwerpen en apparatuur 

(handgrepen, knoppen en aanraakschermen, veiligheidsbeugels, leuningen, ...); 

 Aanwezigheid van een hydro-alcoholische gel voor de gasten; 

 In kamers / ruimtes met zitplaatsen, organisatie van de kamer met behoud van 

een veiligheidsafstand van 1,5 m; 

 Stel schema's op om de deelnemers niet te laten wachten; 

 Overtollig materiaal moet zoveel mogelijk worden verwijderd; 

 Ventileer de sanitaire voorzieningen regelmatig en/of controleer of het 

ventilatiesysteem goed werkt.  

Sanitaire voorzieningen  

 Implementatie van een reinigingsprotocol met frequentie en tracking; 

 Geef de voorkeur aan papieren wegwerphanddoeken of luchtdroging. Verbied 

het gebruik van luchtdrogers en stoffen handdoeken; 

 Ventileer sanitaire ruimtes regelmatig en/of controleer of het ventilatiesysteem 

goed werkt;  

 Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimte om de fysieke afstand te 

respecteren; 

 De gebruikte urinoirs moeten minstens 1.5 m van elkaar verwijderd zijn; indien 

nodig, moet het gebruik van elke tweede urinoir (anders partities) 

voorkomen/verboden worden.  
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Maatregelen voor de ingebruikname van het zwembad en de 

wellnesszones in de toeristische accommodatie 

De volgende maatregelen zijn gebaseerd op het protocol voor de heropening van 

openbare zwembaden van 26 juni 2020, uitgevaardigd door de regeringen van het 

Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, de Association des établissements 

sportifs en ADEPS, en de aanbevelingen van Oostenrijk en Beieren. 

De volgende maatregelen zijn alleen van toepassing op zwembaden en sauna's die door 

meer dan één sociale luchtbel tegelijkertijd worden gebruikt.  

 

Aanbevolen maatregelen 

 De basisregels moeten ook worden nageleefd in het zwembad en de 

wellnessruimte.  

 Gebruik posters en pictogrammen (of een scherm) om u te herinneren aan de 

elementaire regels. 

 Zorg voor hydro-alcoholische gelstations. 

 Houd rekening met een afstand van 1,5 m tussen de loungers en verminder de 

afstand tussen de loungers overeenkomstig. Ligstoelen mogen alleen gebruikt 

worden met een voldoende grote handdoek (privé of vanuit de kamer van de gast). 

 Respecteer de afstand ook in de douches, bijvoorbeeld door elke tweede douche te 

blokkeren. 

 Het gebruik van een haardroger voor het drogen van het haar is verboden in de 

kamers die gezamenlijk worden gebruikt. 

 Doorgangsdeuren die niet automatisch openen en sluiten moeten indien mogelijk 

opengelaten worden (als er geen tocht is). 

 Pas de ruimteventilatie aan, zodat de toevoer van verse lucht voorrang heeft. 

 

Reiniging en desinfectie  

 De oppervlakken moeten worden gereinigd met water en zeep voordat ze opnieuw 

worden geopend. 

 Dagelijkse reiniging aan het eind van de dag en desinfectie van kritische ruimtes, bij 

voorkeur sanitaire voorzieningen of drukbezochte ruimtes moeten meerdere malen 

per dag worden gedesinfecteerd. 
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Sauna Area  

Het gebruik van de saunafaciliteiten is toegestaan door één persoon of door personen 

die in hetzelfde huishouden wonen of door personen die een 

kamer/kostuum/vakantieverblijf delen. 

 Saunagebruik door meer dan één persoon die geen sociale luchtbel vormt, is alleen 

toegestaan als er een minimale afstand van 1,5 m tussen de afzonderlijke stoelen in 

de saunacabines wordt aangehouden; deze zijn dienovereenkomstig gemarkeerd.  

 Stoombaden en infraroodcabines blijven gesloten. 

 In het hotel is het aan te raden om een afspraak te maken bij het gebruik van de 

sauna. 

 Saunacabines worden alleen gebruikt bij een temperatuur van minimaal 80 graden 

Celsius.  

 Gasten moeten op een ondergrond zitten.  

 Infusies vinden plaats zonder infuusverdeling.  

 

Als de installatie voor langere tijd niet wordt gebruikt, bestaat de mogelijkheid dat zich 

legionella ontwikkelt in leidingsystemen. De volgende maatregelen tegen de vorming 

van legionella worden aanbevolen: Desinfectie en ontkalking van douchekoppen / 

beluchters; thermische desinfectie (>70°C/3min) van het waterleidingnet, gebruik van 

chloordioxidetoevoersystemen  
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BIJLAGE  

Wat te doen bij klachten bij u thuis, een gast, werknemer of leverancier?  

Definieer in een actieplan de initiatieven die moeten worden genomen als u wordt 

geconfronteerd met een besmette persoon of een persoon met symptomen die wijzen 

op COVID-19 

 De operator mag werknemers met klachten niet op de werkplek achterlaten Als 

een werknemer ziek wordt op het werk, vraag hem dan naar huis te gaan en zo 

snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met zijn huisarts. Het is het beste om 

geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Als het openbaar vervoer echter 

de enige optie is, vraag dan de zieke werknemer om de voorzorgsprincipes voor 

niezen en hoesten op de terugweg strikt toe te passen en zijn handen grondig te 

wassen met water en zeep alvorens naar huis te rijden. Als een werknemer ziek 

wordt, volg dan de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociale Zaken: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-

om-met-werknemers-die-corona-griepsymptomen-vertonen  

 De exploitant informeert bij aankomst naar de gezondheid van de gasten (koorts, 

hoofdpijn, keel- en/of ledematenpijn, kortademigheid, vermoeidheid, ...). De 

exploitant mag geen gasten met symptomen accepteren. 

 Als er tijdens het verblijf symptomen optreden, wordt er onmiddellijk contact 

opgenomen met een arts. Vraag de getroffen gast om een masker op te zetten en 

de ademhalings- en handhygiënepraktijken te volgen.  

 Vraag vertrekkende gasten om u te informeren als ze binnen 14 dagen na hun 

verblijf ziek worden. 

 Binnenruimten waar het verdachte of bevestigde geval van COVID-19 aanwezig 

was, moeten ten minste één uur worden geventileerd en vervolgens zorgvuldig 

worden gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel en gedecontamineerd met een 

effectief viraal desinfectiemiddel.  

 Voor deze decontaminatie kan na reiniging met een neutraal reinigingsmiddel 0,05-

0,1% natriumhypochloriet of producten op basis van ethanol (minstens 70%) 

worden gebruikt.  

 Al het mogelijk besmette textiel (handdoeken, lakens, gordijnen, tafelkleden, enz.) 

moet in één cyclus worden gewassen op 90°C met gewone textielwasmiddelen. Als 

het textiel niet bestand is tegen een warmwatercyclus, moeten er bleekmiddelen of 

andere textielontsmettingsproducten aan het wasprogramma worden toegevoegd. 

 Voor actuele informatie over COVID-19, zoals casusnummers of symptomen, kunt 

u terecht op https://covid-19.sciensano.be/.  

Actuele informatie over COVID-19 in de Duitstalige gemeenschap op 

www.ostbelgienlive.be .   

HORECA Gids NL en FR:  

 https://bit.ly/GidsHoreca  

 https://bit.ly/GuidePourHoreca   

 Pictogrammen in alle nationale talen: https://bit.ly/covid19-commkit  


