Covid-19-protocol
We vragen u dringend om:
Respecteer de geldende regels die door de regering zijn uitgevaardigd
Draag uw masker tijdens het reizen. Je kunt hem alleen verwijderen als je aan tafel zit of in
een fauteuil in de woonkamer
Wacht tot u wordt verteld waar uw stoel aan de tafel en in de woonkamer is voordat u gaat
zitten
Verlucht uw kamer zoveel mogelijk
Laat de ramen open, gooi uw afval, zeep en bekers in de prullenbak voordat u vertrekt
Gebruik alleen het toilet op uw kamer (gedeeld toilet gesloten)
Het is ook verboden om goederen van klanten in onze koelkasten op te slaan.

Onze voorzorgsmaatregelen
Regelmatige desinfectie:
Deur vergrendelt

Nachtkastje lichtschakelaars

Raamgrepen

Luifel kettingen

Sanitair

Sleutels / sleutelring

Trapleuningen

Deurbel

Wandschakelaars

Tafels en stoelen

Badlinnen gewassen op 90 °. Bedlinnen onderhouden volgens professionele technieken door
Atelier Saint-Vincent in Rochefort
Geen dagelijkse schoonmaak bij een verblijf langer dan één nacht. Op verzoek leveren wij u
extra handdoeken.
Voor maaltijden plaatsen wij u "per bubbel" op ruime afstand van elkaar. Elke bubbel heeft zijn
eigen kleine zithoek. Fauteuils kunnen alleen gebruikt worden als ze beschermd zijn door een
deken zodat we ze kunnen desinfecteren.
De tafels zijn sober gedekt. Alles erin is wasbaar of wegwerpbaar (papieren toppings, geen
broodmand, enz.).
Voor het ontbijt wordt wat op tafel wordt gezet vervolgens weggegooid. We zullen u komen
bedienen en u op verzoek opnieuw van dienst zijn voor al het andere.
Hydro-alcoholische gel in de hal en bij de ingang van de eetkamer
We dragen allebei een masker om u van dienst te zijn, om de tafel en de borden in de keuken te
dekken en wanneer we denken dat dit de risico's kan beperken.
Contante betaling geaccepteerd, gewoon uw handen wassen nadat u het geld heeft
afgehandeld, zoals gewoonlijk. Als u met een kaart betaalt, desinfecteren wij de case na gebruik.
Over het algemeen zijn we voorzichtig, soms overdreven. Maar we wonen hier en doen er alles
aan om te voorkomen dat we Covid-19 vangen en daarom beschermen onze maatregelen u
noodzakelijkerwijs.

