Onze voorzorgsmaatregelen
Regelmatige desinfectie:
Deurvergrendelingen

Nachtlampje schakelaars

Raamkrukken

Blinde kettingen

Sanitair

Sleutels / sleutelhangers

Trapleuningen

Entree deurbel

Wandschakelaars

Tafels en stoelen

Badlinnen gewassen op 90 °
Beddengoed wordt onderhouden volgens professionele technieken en met producten die
effectief zijn tegen Covid-19, geleverd door het bedrijf Ecolab.
Voor maaltijden, in tegenstelling tot wat op onze site en in onze praktijk wordt aangegeven,
maken we aparte tafels "per bubbel" op 1,5 m afstand van de andere tafels.
De tafels zijn sober gedekt. Alles erin is wasbaar of wegwerpbaar (papieren tafelkleden, geen
broodmand, enz.). We vragen u naar uw ontbijtvoorkeuren en verminderen de hoeveelheden,
maar we helpen u graag op verzoek.
Het aperitief wordt aan tafel of op het terras genomen, de loungestoelen zijn niet te gebruiken.
Hydro-alcoholische gel in de hal en bij de ingang van de eetkamer - dus bij de toegangspunten
We dragen allebei een masker om u te dienen, om de tafel en de borden in de keuken te dekken
en wanneer we denken dat dit de risico's kan beperken.
Aan de andere kant, als we de afstand kunnen houden, verwijderen we onze maskers om deze
barrière te verwijderen.
We vragen je :
de geldende regels van de regering te respecteren
om het toilet alleen in uw kamer te gebruiken (gemeenschappelijk toilet gesloten)
te aanvaarden dat er bij een verblijf langer dan één nacht niet dagelijks wordt schoongemaakt.
Mocht u echter iets missen, laat het ons dan weten
ventileer uw kamer zoveel mogelijk en open de ramen wanneer u de kamer
verlaat aan het einde van uw verblijf. We kunnen dus wachten voordat we
naar binnen gaan om te reinigen
gooi je afval, zeep en bekers voor je vertrek in de prullenbak
Betaling in contanten geaccepteerd, was gewoon je
handen goed na het hanteren van het geld, zoals
gewoonlijk. Betaalt u per kaart, dan desinfecteren wij
de doos na gebruik.
Over het algemeen zijn we voorzichtig, misschien
wel overdreven. Maar we wonen hier en doen er
alles aan om te voorkomen dat u Covid-19 (of een
ander virus) oploopt en daarom zullen onze
maatregelen u noodzakelijkerwijs beschermen.

