
COVID-19 protocol Beukenstein
Als personeel van Beukenstein zijn we heel blij dat we u toch weer als gast kunnen 
ontvangen! 

Vanwege het COVID-19 virus zijn gedurende de vakantieweek op Beukenstein de 
volgende regels van kracht. U dient deze door te nemen en gedurende het verblijf deze 
regels in acht te nemen. De regels zijn van kracht om uw gezondheid en de gezondheid 
van de andere gasten en het personeel te beschermen.

Als we met elkaar de regels respecteren én ons gezond verstand gebruiken dan kan 
iedereen van een veilig én gezellig verblijf genieten op Beukenstein.

Uw gezondheid en de gezondheidsverklaring

Bij aankomst dient u de gezondheidsverklaring in te vullen. Indien u symptomen van 
COVID-19 vertoont bij aankomst of gedurende uw verblijf, dient u uw verblijf uit eigen 
beweging of op aanwijzing van de gastvrouw te beëindigen.

 

Aankomst

Om Beukenstein extra grondig schoon te kunnen maken hanteren wij gewijzigde 
aankomst- en vertrektijden.

U bent vanaf dinsdag 16:00 van harte welkom voor uw verblijf op Beukenstein. U komt 
Beukenstein binnen via de voordeur. De jassen dient u mee te nemen naar uw kamer. Er 
mag één vestje aan de kapstok worden opgehangen. 

Als alle gasten aanwezig zijn, zal de gastvrouw inventariseren of iedereen zich 
comfortabel voelt bij de regels of dat er in onderlinge samenspraak aanvullende afspraken 
gemaakt moeten worden.

Vertrek

De dag van vertrek, dient u vóór 9:00 Beukenstein te verlaten.



Uw kamer

De kamers en bedden wisselen we zoveel als mogelijk om, zodat gasten niet in hetzelfde 
bed liggen als de voorgaande gast en gebruik maken van de andere wastafel. Volg 
daarvoor de aanwijzingen van de gastvrouw op welke kamer, bed en wastafel u kunt 
gebruiken. Ventileer uw kamer zoveel mogelijk. Zet op uw kamer het raam open dat 
voorzien is van muggengaas.

Regels rondom het eten

Gedurende het verblijf zijn er diverse momenten dat gezamenlijk eten en/of drinken wordt 
genuttigd. Daarvoor gelden onderstaande regels:

 Vijf minuten voordat u aan tafel gaat, dient u uw handen te wassen. Idealiter doet u 
dit op uw eigen kamer, om drukte bij het toilet en in de gang te voorkomen.

 Aan de eettafel volgt u de aanwijzingen op van de gastvrouw met betrekking tot de 
zitplaatsen.

 Tijdens het serveren van het eten dient u op uw stoel te blijven zitten.

 Indien u een koffie- of thee kan gebruikt waar de gastvrouw uit geschonken heeft, 
dient u deze vooraf even schoon te maken voordat u deze zelf gebruikt.

 Er wordt niet gezongen, vanwege de extra uitstoot van eventuele virusdeeltjes bij 
het zingen.

 Als de gastvrouw in de keuken bezig is, mogen gasten niet de keuken betreden.

 Alleen de gasten die corvee hebben mogen op de aangewezen momenten zich in 
de keuken bevinden. Voor- en na het corvee dient u de handen te wassen.

 De gasten die corvee hebben blijven na de maaltijd in de eetkamer, voordat zij naar
de keuken gaan, na het signaal van de gastvrouw. De andere gasten verlaten de 
eetkamer.



Gedurende uw verblijf

Tijdens het verblijf dient u 1,5 meter afstand te houden tot de andere gasten. Om dat 
mogelijk te maken gelden de volgende regels:

 De stoelen staan zo opgesteld dat u 1,5 meter van elkaar vandaan zit. U mag de 
stoelen daarom niet zonder toestemming van de gastvrouw verplaatsen. 

 Als u gebruik maakt van het terras dient u ook rekening te houden met de 1,5 meter
afstand tot elkaar. Wij hebben daarvoor een handige meetlat klaar staan die u bij 
twijfel kunt gebruiken.

 U volgt de aangegeven looproutes. Ook als u ‘even’ iets uit een andere ruimte wilt 
halen, volgt u de aangegeven looproute.

 De keuken / bijkeuken mag niet als doorgang gebruikt worden voor de fietsen. Om 
een fiets te pakken of na het opruimen van uw fiets, loopt u buitenom weer naar 
binnen.

 Bij het gebruik van de trap dient u er rekening mee te houden dat u elkaar op de 
trap niet kruist. U wacht op de aangegeven plek, op 1,5 meter afstand van de 
trapdoorgang, tot de ander is gepasseerd. Pas daarna kunt u zelf naar boven of 
naar beneden lopen.

 Ventileer zoveel als mogelijk. Zet op uw kamer het raam open dat voorzien is van 
muggengaas. Sluit geen deuren en ramen op andere kamers, zonder dit af te 
stemmen met de gastvrouw.

 Gebruik van de douches wordt vooraf afgestemd. Per verdieping mag er slechts 
één persoon tegelijkertijd in een doucheruimte zijn. Er dient minimaal 10 minuten 
tijd te zijn tussen het gebruik van de douches.

 Voor en na gebruik van het toilet verzoeken wij u de wc-bril schoon te maken met 
wc-papier. Wc-papier dient u daarna in het toilet te gooien en door te spoelen. Er 
staat een flacon met schoonmaakmiddel in het toilet.

 Hoewel we over zoveel mogelijk zaken van te voren hebben nagedacht, kunnen 
zich ook onverwachte situaties voordoen. U dient te allen tijden de aanwijzingen 
van de gastvrouw op te volgen.

We hopen samen met u er, ondanks al deze extra regels, er een veilig, aangenaam en 
gezellige vakantie van te kunnen maken! 

Het team van Beukenstein
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