
 

Protocol (versie 20-8-2020)  
 

De Albatros kan vooralsnog alleen varen met 7 huishoudens  Max 9 gasten 
 
1.Maatregelen voorafgaand aan de reis 

• Kom niet aan boord bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts. 
• Hiervoor moet de klant kort voor vertrek een formulier invullen m.b.t. de gezondheids 

toestand. 
 

2. Algemene maatregelen 
• Er hangt duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne 

instructie .  
• We leggen de gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen 

aan een veilige omgeving. (zie instructies aan gasten en personeel)  
• We zorgen ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te 

ontsmetten.  
• We controleren bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona 

duiden. 
 

3. Instructies aan bemanning 
• Dagelijkse briefing bemanning. 
• Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden? 
• De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels. 
• Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol.  

 
4. Instructies aan gasten  

• Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna  herhalen indien nodig 
• Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.  
• Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.  
• Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken. 
• 1 richtingsverkeer in gang en ingang. 
In het geval van meerdere huishoudens: 
• Bij het koken bereidt 1 huishouden de maaltijd met inachtneming van de onderstaande 

maatregelen. 
• Ieder huishouden een eigen tafel sb of bb en de <13 jarigen in het midden. 

 
5. Algemene maatregelen Social Distancing 

• Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouding uitgezonderd) wanneer dit 
niet gaat mondkapje benedendeks verplicht.  

• Bij de trap en in de gang slechts 1 persoon tegelijk. 
• Wachtplaatsen: keuken, middendek en voor de stereo 

 
6. Ten slotte  

• Als een bemanningslid of gast tijdens de reis  last krijgt van verkoudheidsverschijnselen 
(longklachten en kortademig) en koorts moet deze het schip verlaten. 

 
 
 
 



 

BBZ - Schoonmaken aan boord protocol 
 

Algemeen 
 

• Wees er alert op om als je handschoenen draagt niet met de handschoenen de ogen, neus en 
mond aan te raken. 

• Trek beschermende maatregelen uit voor het verlaten van de gereinigde ruimte. 
• Was je handen voor het verlaten van de ruimtes. 

 
Definities 

• huishoudelijk reinigen:  
- de gebruikelijke reinigingsmethode aan boord van charterschepen (bij voorkeur met 
sprayflacon, microvezeldoek, vloerwisser).  

• desinfecteren:  
- reinigen met alcohol, goedgekeurde desinfectiedoekjes, of chlooroplossing 1 tablet in 5 liter 
water, of 125ml bleekmiddel in 5 liter water.  

 
Dagelijkse routine 

• Schoonmaken van veel aangeraakte oppervlakten bij van en aan boord gaan van gasten. 
• 2 keer per dag reinigen van sanitair. 
• Dagelijks desinfecteren van deurklinken en overige vaak aangeraakte oppervlakten (deurtjes, 

deurknoppen, kuipbanken). 
• Alle vaat wordt altijd in de vaatwasser of met heet water afwassen. 
• Desinfecteren van toetsenborden van navigatieapparatuur/marifoon/intercom. 
• Wasbare materialen worden direct na gebruik  gewassen, dan wel in afgesloten plastic 

zakken vervoerd tot het moment van wassen. 
 
Eindreiniging  

• Benedendeks: huishoudelijk reinigen van dagverblijf, hutten, sanitair, kombuis en bar. 
• Bovendeks: het hele schip word geschrobd en gespoeld. Het gastendeel (kuip) wordt 

gereinigd waarbij extra aandacht gegeven word aan zitgedeeltes en handrelingen.  
• Achtergelaten zaken dienen verwijdert te worden in afgesloten plastic zakken. 

 
In het geval van een vermoeden van besmettingsgevaar 

• Het schip dient gedesinfecteerd te worden (alcohol of bleek) en mag pas 48 uur na 
desinfectering weer aangeboden worden, met toestemming van de bevoegde autoriteiten. 

 


