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A. Inleiding
Uitgangspunt van het Coronaprotocol van De Krim Texel is het hoofdprotocol Watersport – en
Recreatiebedrijven van de HISWA-RECRON.
Gezien haar diversiteit in bedrijven en bedrijfsactiviteiten heeft De Krim Texel ervoor gekozen haar
Coronaprotocol in te delen in de verschillende bedrijfsactiviteiten zodat de communicatie helder en
transparant kan plaatsvinden richting alle betrokkenen. De Krim Texel heeft het hoofdprotocol per
bedrijfsactiviteiten hiertoe aangevuld met specifieke aanvullende beleidslijnen én met de branche
gewijze aanvullingen van de HISWA-RECRON.
Nb1: Voor de zwembaden wordt het Protocol Verantwoord Zwemmen als branche gewijze aanvulling
aangehouden.
Nb2: Voor Golfbaan de Texelse wordt het Protocol Verantwoord Sporten gevolgd.
Nb3: Voor de horecafaciliteiten wordt het protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca
Nederland als aanvulling aangehouden.
Leeswijzer:
Dit protocol bestaat uit het basisprotocol die voor alle bedrijfsactiviteiten van De Krim Texel geldt. Dit
basisprotocol vormt Deel B.
Het aanvullende protocol voor de desbetreffende bedrijfsactiviteit Campingschoonmaak vormt Deel
C.
Indien nodig worden de protocollen voorzien van een update.
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B. Veiligheid en algemene hygiëneregels
Algemeen
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Communicatie met gasten en medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Hygiëneregels
hangen bij de ingang van het recreatiebedrijf en worden binnen bij alle aanwezige
voorzieningen en accommodaties herhaald;
Regels voor gasten staan voorts op de website (pop-up en/of homepage) en worden
gedeeld bij aankomst. Indien nodig worden tussentijds updates van regels uitgedeeld of
aangekondigd;
Zorg dat iedereen, gasten en medewerkers, 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden,
zorg dat stoelen en werkplekken anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn. Voorkom
opstellingen die face-to-face- staan;
Markeer 1,5 meter-vakken rond faciliteiten op het bedrijf, zowel de faciliteiten bestemd
voor gasten als die voor medewerkers;
Communiceer vooraf met de gast over de maatregelen op het bedrijf, waarin
gezondheidsregels worden besproken;
Zorg voor hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs gasten op het belang van
handen wassen (bijv. ook regels ophangen in toilet). Maak regelmatig schoon;
Beheers het aantal gasten dat tegelijkertijd op de locatie mag zijn, afgestemd op naleving
van de 1,5 meter afstand. In de achterliggende brancheprotocollen zijn daarvoor nadere
regels opgenomen (aantal gasten per m2);
Werk waar mogelijk op afspraak en/of met tijdsloten, zodat de contacten met gasten
gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag. Voor activiteiten binnen (zoals
horeca) kan reserveren in tijdsloten noodzakelijk zijn.;
Maak afspraken met gasten over verplichte routering en looprichting zoals de entree en
de belangrijkste voorzieningen op het recreatiebedrijf. In de achterliggende protocollen
zijn daarvoor nadere regels opgenomen;
Voor een eventuele winkel binnen het recreatiebedrijf geldt het protocol verantwoord
winkelen;
Geef medewerkers de instructie dat zij gasten aanspreken bij overtreding van de regels
en geef hen de bevoegdheid om waar nodig gepaste actie te ondernemen om de
veiligheid van gasten en (andere) medewerkers te waarborgen;
Indien mogelijk worden ‘shifts’ ingevoerd met andere werktijden om contacten tussen
medewerkers te voorkomen;
Organiseer lunch- en dinertijden van medewerkers zodanig dat onderling contact op die
momenten zoveel mogelijk wordt vermeden;
Medewerkers krijgen een uitgebreide instructie over naleving en handhaving van het
protocol;
Stel voldoende medewerkers aan als corona-verantwoordelijken voor de naleving van
het protocol, die dit ook actief controleren. Zorg er voor dat er altijd tenminste één van
die medewerkers dienst heeft. Maak duidelijk welke rollen, taken en
verantwoordelijkheden deze corona-verantwoordelijken hebben en welke
bevoegdheden daarbij horen;
Eventuele aanvullende updates van de Overheid die in dit protocol nog niet zijn verwerkt,
zijn altijd leiden. Meer informatie is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 ;
Aanvullend is de Noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van
toepassing. Deze is steeds te vinden op: https://www.vrnhn.nl/.
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Voor gasten
1. Houd altijd 1,5 meter afstand;
2. In publieke ruimtes voeren wij een gezondheidscheck uit, verzoeken wij u de handen eerst te
desinfecteren en een niet-medisch mondkapje te dragen;
3. Was uw handen regelmatig met water en zeep voor minimaal 20 seconden;
4. Was uw handen na elk toiletbezoek;
5. Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer binnen komt, als u uw neus gesnoten
hebt en voor het eten;
6. Hoest en nies in uw elle boog;
7. Gebruik papieren zakdoekjes;
8. Schud geen handen;
9. Zingen en schreeuwen is niet toegestaan;
10. Vermijd drukke plekken en drukke tijdstippen. Beperk uw bezoek aan de receptie. Heeft u
een vraag, opmerking of eventuele klacht, neem dan contact met ons op via de WhatsApp;
11. Blijf thuis (of ga weer naar huis) en laat u testen als u de volgende klachten heeft:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden) of
koorts (vanaf de 38 C), plotseling verlies van reuk of smaak ;
12. Heeft er iemand in het gezin koorts boven de 38 graden? Blijf (of ga) dan met het gehele
gezin thuis (naar huis) en laat u testen;
13. Ga pas weer naar buiten als u minimaal 24 uur geen koorts hebt en niet meer hoest;
14. Volg altijd de (aanvullende) aanwijzingen van onze medewerkers op. Mocht u zich niet
houden aan de richtlijnen van het RIVM dan kan er een toegangsverbod gegeven worden en
dient u de accommodatie of onze terreinen te verlaten.
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Voor medewerkers
1. Medewerkers die tot een risicogroep behoren worden geadviseerd de basisregels op te
volgen;
2. Voor alle kantoorfuncties geldt dat wij, daar waar mogelijk, thuiswerken. Per kantoorruimte
geldt een maximum aantal aanwezige medewerkers. Per afdeling zal dit besproken worden.
Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van middelen om te kunnen thuiswerken.
Let op: de kantoren zelf overdag goed blijven ventileren met frisse buitenlucht! Houdt altijd
een raam open;
3. Kleedruimtes voor medewerkers worden extra schoongemaakt. Bij de inrichting (kapstokken,
lockers etc.) wordt rekening gehouden met de 1,5 m afstandseis;
4. Onderlinge afstanden gelden op het terrein, maar ook in bedrijfsruimtes zoals kantoren,
bedrijfskantines, magazijnen, technische ruimten en op parkeerplaatsen etc. Daar waar dit
niet mogelijk is nemen we in shifts (koffie)pauzes;
5. We werken zoveel mogelijk alleen. We zitten dus niet met 2 personen in een auto tenzij het
echt nodig is. Zit je met een andere collega in een auto/ bus dan draag je altijd een
mondkapje;
6. Er geldt een speciaal schoonmaakprotocol voor gebruik van speciale gethematiseerde
kleding;
7. Schud geen handen;
8. Draag een niet-medisch mondkapje in alle publieke binnenruimtes. Beschermende middelen
kunnen via de afdeling P&O worden verkregen;
9. Hoest en nies in de elle boog. Gebruik papieren zakdoekjes;
10. Handen worden minimaal 6 keer per dag gewassen, volgens de instructie. In ieder geval voor
het eten, na toiletbezoek, na het reizen met de boot (TESO), na het schoonmaken. Daartoe
worden op diverse plekken op het bedrijf en in de gebouwen desinfecterende middelen
beschikbaar gesteld;
11. Werkbenodigdheden, materieel, gereedschap en PBM’s worden niet met anderen gedeeld,
dan wel bij overdracht gedesinfecteerd;
12. De werknemer blijft thuis en laat zich testen als hij een van de volgende klachten heeft:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts
(vanaf de 38 C), plotseling verlies van reuk of smaak.
13. De werknemer blijf thuis en laat zich testen als iemand in zijn huis koorts heeft (vanaf de 38
C°) en/of benauwdheidsklachten en/of positief getest is op Covid-19.
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Voor leveranciers
1.
2.
3.
4.

Leveranciers dienen zich een kwartier voor aankomst te melden;
Leveranciers worden gevraagd handschoenen en een niet-medisch mondkapje te dragen;
Er wordt duidelijk gecommuniceerd waar de spullen geplaatst worden;
Persoonlijk contact tussen leveranciers en medewerkers wordt zoveel mogelijk vermeden en
als contact noodzakelijk is, wordt een afstand van 1,5 meter aangehouden;
5. Overweeg bezorging tot de deur;
6. Na aflevering dienen leveranciers direct te vertrekken.
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C. Protocol Campingschoonmaak - Algemeen
Handhaving van het protocol door het bedrijf en medewerkers
Per bedrijfsactiviteit is een medewerker aangewezen als ‘corona-verantwoordelijke’. Deze
medewerker is verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Tijdens openingstijden is de
coronaverantwoordelijke aanwezig en na openingstijden is deze medewerker telefonisch bereikbaar.
De bedrijfsleiding maakt duidelijk dat personeel rugdekking heeft om gasten aan te spreken op het
schenden van de regels. De bedrijfsleiding kan gasten die in overtreding zijn en blijven de toegang tot
het recreatiebedrijf ontzeggen op basis van de RECRON-voorwaarden.
Coronaverantwoordelijken voor deze bedrijfsactiviteit
- Stefan van ‘t Noordende (Vakantiepark De Krim)
- Frank de Laat (Camping Loodsmanduin)
- Arjen Lap (Camping Loodsmanduin/(interim)Camping Kogerstrand)
- Bert Dopmeijer (Camping Kogerstrand)
Hans Smit (Camping Kogerstrand)
- Robert Saal (Camping de Shelter)
Bij de check in/ check out procedure wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een selfservice d.m.v.
slagboomcodes (kentekenherkenning). Alle gasten die vooraf alles aanbetaald hebben ontvangen
tijdig de benodigde instructies. Zo hoeven alleen de gasten die nog niet alles aanbetaald hebben of
waar deze self service niet mogelijk is, langs de receptie. De uitwerking van deze self service is
wisselend per park/ camping en worden later in dit protocol per park/camping nader beschreven.
Voor alle campinggasten geldt:
 Gasten krijgen duidelijke instructie en verwijzing naar de plek.
 Door maatregelen kan het zijn dat een andere kampeerplaats wordt aangewezen dan vooraf
is aangegeven.
 De speeltoestellen voor kinderen zijn toegankelijk. Ouders zijn verplicht om instructies van
het personeel te volgen om een andere speelplek te zoeken indien het te druk wordt.
 Bij de stortput voor het chemisch toilet hangt een handreinigingsmiddel voor handhygiëne
na gebruik.
 Op diverse plaatsen op het terrein worden handreinigingsmiddel neergezet.
 Indien gebruik gemaakt wordt van de milieustraat, wordt het gebruik van handschoenen
geadviseerd. De handcontactpunten worden regelmatig gedesinfecteerd.

Verblijven met eigen sanitaire voorzieningen
(zoals, stacaravans, lodges, caravans, campers etc.)


Gasten worden, ook na opening van sanitair gebouwen, dringend opgeroepen gebruik te
maken van hun eigen sanitaire voorzieningen.
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Verblijven zonder eigen sanitaire voorzieningen (toiletgebouwen)
Gasten maken gebruik van de aanwezige sanitaire gebouwen en voorzieningen. Daarbij gelden de
volgende regels:




Het sanitair gebouw en de voorzieningen worden met regelmaat en met extra hygiëne
maatregelen schoongemaakt. Zie hieronder de instructie voor de schoonmaak van het
toiletgebouw.
 Het aantal gebruikers per sanitair gebouw wordt beperkt conform de 1,5 meter richtlijn.
 Er worden duidelijke voorschriften gecommuniceerd en er wordt met regelmaat door
medewerkers gecontroleerd op naleving van de regels door gasten.
 Personen uit één huishouden of verblijf dienen zoveel mogelijk als één groep gebruik te
maken van de sanitaire voorzieningen om de druk op die voorzieningen te verminderen.
 Binnen en bij de entree van het sanitair gebouw treffen wij maatregelen om het voor gasten
mogelijk te maken 1,5 meter afstand te houden. Mogelijkheden daartoe zijn:
- Door middel van markeringen op de grond aangeven waar gasten zich niet mogen
bevinden (looproute afsluiten) en/of waar gasten juist wel gebruik van mogen maken
- Een verplichte looproute hanteren bij de ingang en uitgang
- Waar mogelijk een aparte deur voor ingang en uitgang hanteren
- Wastafels (met name die buiten was cabines) worden om-en-om afgesloten, zodat er
loopruimte om de wastafels blijft bestaan en gasten afstand kunnen houden terwijl ze
gebruik maken van de wastafels
Het is toegestaan af te wassen bij/in het toiletgebouw, zolang er 1,5 meter afstand gehouden
wordt.

Aanvullende acties omtrent schoonmaak van het toiletgebouw
 Maak toiletten, douches, kleedruimtes en overig sanitair, tenminste dagelijks op reguliere wijze
schoon.
 Maak ook contactoppervlakken, aanraakpunten (deurkrukken, knoppen, kranen etc.) en handen
was voorzieningen meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze. Bepaal met de bij
schoonmaak betrokken medewerkers of verhoging van de schoonmaakfrequentie wenselijk is,
gezien gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.
 Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te drogen.
Gebruik handdoeken voor eenmalig gebruik van stof of papier.
Zie verder bijlage 4 en 5
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Aanvullende acties omtrent ComfortPlus plaatsen
 Aankomst
De gast ontvangt thuis alle gegevens (slagboom code) om direct naar de campingplek te
kunnen. Hierdoor hoeft de gast niet langs de receptie.


Sleutel Comfort plus huisje
De sleutel van het comfort+ huisje zal reeds naast de wasbak geplaatst worden door de
schoonmaker. Hierdoor hoeft de gast niet eerst langs de receptie. Ook bij het uitchecken
mag de sleutel in de wasbak geplaatst worden.



Plaatsing caravan/tent
De gast is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de caravan/tent. Hierbij altijd
rekening houdend met de 1,5 afstand van andere huishoudens. Uitzondering voor
kinderen onder de 13 jaar.



Hygiëne
In een comfort+ huisje is aanwezig: Toilet, douche en een wasbak. Hierdoor hoeft de gast
geen gebruik te maken van een gezamenlijk sanitair.
Vóór aankomst van de gast desinfecteert de schoonmaakmedewerker het comfort+
huisje. Tijdens diens verblijf en bij vertrek is de gast zelf verantwoordelijk voor de
hygiëne van het comfort+ huisje.



Communicatie
Alle informatie wordt voorafgaand via mail gecommuniceerd aan de gast waardoor de
gast niet langs de receptie hoeft. Mocht de gast toch vragen hebben dan kan er contact
opgenomen worden met De Krim.



Vertrek
Als de gast vertrekt dan kan de sleutel in de wasbak van het comfort plus huisje geplaatst
worden. De gast maakt het Comfort+ huisje schoon conform de instructie (deze ontvangt
de gast bij aankomst). De schoonmaakmedewerker maakt na vertrek van de gast het
comfort+ huisje schoon volgens het aanvullende schoonmaakprotocol
(desinfectieronde).

Zie verder bijlage 4 en 5
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Aanvullende acties omtrent Lodges/ ingerichte tenten met badkamers
 Aankomst
De gast ontvangt thuis alle gegevens (slagboom code) om direct naar de campingplek te
kunnen. Hierdoor hoeft de gast niet langs de receptie.


Welkomstpakket
Het welkomstpakket wordt vooraf door de schoonmaker in de lodge gelegd. Hierdoor
hoeft de gast niet eerst langs de receptie.



Afstand op het veldje
De gast is zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand met andere huishoudens op
het veld. Uitzondering voor kinderen onder de 13 jaar.



Hygiëne
De schoonmaak medewerker maakt de Lodge schoon volgens het juiste
schoonmaakprotocol. Tijdens diens verblijf is de gast zelf verantwoordelijk voor de
hygiëne in de lodge.



Communicatie
Alle informatie wordt voorafgaand via mail gecommuniceerd aan de gast waardoor de
gast niet langs de receptie hoeft. Mocht de gast toch vragen hebben dan kan er contact
opgenomen worden met het communicatie centrum van De Krim.



Vertrek
De gast maakt de lodge schoon conform de instructie (deze ontvangt de gast
bij aankomst). De schoonmaakmedewerker maakt na vertrek van de gast de lodge
schoon volgens het aanvullende schoonmaakprotocol (desinfectieronde).

Zie verder bijlage 4 en 5
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Aanvullende instructies omtrent Chemisch toilet


Chemisch toilet
Reiniging van het chemisch toilet kan de gast doen op de aangegeven locaties. (Zie
bijlage 3).

Dit kan gebeuren op de verschillende locaties:
Vakantiepark De Krim

12
Versie:
30-04-2021

De Shelter

Loodsmansduin
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Kogerstrand

Reiniging is nooit in een toiletgebouw maar altijd aan de zijkant.
De stortplekken zijn voorzien van desinfectie palen. Ook zorgen we voor een duidelijke instructie
naar de gast en medewerker.

14
Versie:
30-04-2021

Aanvullende acties omtrent de Milieustraat
1. De medewerkers van de afdeling Housekeeping/ campingschoonmaak zullen de
handcontactpunten van de milieustraat 3 maal per dag reinigen.
2. Op de perscontainers zijn stickers aangebracht met houdt 1.5 meter afstand.
3. Tijdens drukke wissels zullen wij een steward inzetten die het afval stort. Deze steward zal
duidelijk zichtbaar zijn en zal handschoenen dragen.

Aantal gasten per toiletgebouwen
Aantal gasten per gebouw;
Krim:
Groen: 8 toiletten, 1 urinoir, 6 douches, 6 wastafels en 2 familiedouche

15

Blauw: 6 toiletten, 1 urinoir, 6 douches, 6 wastafels en 2 familiedouche

15

Rood: 6 toiletten, 1 urinoir, 6 douches, 6 wastafels en 2 familiedouche

15

Geel 1: 5 toiletten, 1 urinoir, 5 douches, 9 wastafels

15

Geel 2: 5 toiletten, 1 urinoir, 4 douches, 8 wastafels

15

Kogerstrand:
Toiletgebouw 7, 12, 15, 24
5 toiletten, 1 urinoir, 4 douches, 6 wastafels, 2 familiedouche, 3 wasbakken, 1 vaatwasser

15

Toiletgebouw 6 , 27
7 toiletten, 1 urinoir, 4 douches, 4 familiedouches, 6 wastafels, 3 wasbakken, 1 vaatwasser

15

Toiletgebouw 13
4 toiletten, 1 urinoir, 2 douches, 1 familiedouche, 4 wastafels, 6 wasbakken,

15

Toiletgebouw 2, 3, 11, 18
2 toiletten, 2 douches, 4 wastafels, 2 wasbakken

10

Toiletgebouw 8
4 toiletten, 4 douches, 2 wastafels

10

Toiletgebouw 1
2 toiletten, 8 douches, 2 wastafels

10

Toiletgebouw 21, 25, 26
4 toiletten, 4 douches, 6 wastafels

10
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De Shelter:
Zonder extra toiletunit:
4 toiletten, 1 urinoir, 4 douches, 2 wastafels, 1 wasbak, 1 vaatwasser, 2 familiedouche

10

Met extra inhuur toiletunit:
8 toiletten, 1 urinoir, 4 douches, 2 wastafels, 1 wasbak, 1 vaatwasser, 2 familiedouche

16

Loodsmanduin:
Toiletgebouw 4
4 toiletten, 1 urinoir, 1 chemisch toilet, 4 douches, 5 wastafels,
1 familiedouche, 1 kinderdouche/ bak, 4 wasbakken, 1 vaatwasser

10

Toiletgebouw 5
3 toiletten, 1 urinoir, 1 chemisch toilet, 4 douches, 6 wastafels
2 familiedouches, 1 kindertoilet, 3 wasbakken, 1 vaatwasser

10

Toiletgebouw 6
4 toiletten, 1 urinoir, 1 chemisch toilet, 4 douches, 5 wastafels,
1 familiedouche, 1 kinderdouche/ bak, 4 wasbakken, 1 vaatwasser

10

Toiletgebouw 7
3 toiletten, 1 urinoir, 1 chemisch toilet, 4 douches, 6 wastafels
2 familiedouches, 1 kindertoilet, 2 wasbakken, 1 vaatwasser

10

Toiletgebouw 8
4 toiletten, 1 chemisch toilet, 8 douches, 2 wastafels
2 familiedouches, 1 kindertoilet, 6 wasbakken, 1 vaatwasser

10

Toiletgebouw 9
2 unit combinatie douche – toilet – wastafel

2
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Aantal schoonmaakrondes en benodigd personeel
Camping De Krim
Toiletgebouwen worden bemand van 7:15-22:00 uur. Dit gebeurt in 2 ploegen. Wisseling is van 13:30
tot 15:30 uur.
In deze tijd zijn er 2 personen aanwezig en zal de grote wisselschoonmaak plaatsvinden. Dit houdt in:
alle dagen met Suma Gel en 1 x per week met calcofoam. Desinfecteren gebeurt de gehele dag.
Na 22 uur is het toiletgebouw geopend en mag het gebruikt worden op eigen verantwoording van de
gast.

Camping De Shelter, Loodsmanduin en Kogerstrand
Hier zullen we naast reguliere schoonmaak (KGS: 2 keer daags/ LDS&DSH: 3 x daags) zoals dat altijd
gebeurd, extra schoonmaakrondes inzetten (KGS: ca 30 min per ronde, driemaal daags per gebouw
extra/ LDS&DSH: ca 45 min tweemaal daags). Dus naast reguliere schoonmaak. We doen geen
permanente bezetting maar op deze manier komen we 5 x per dag in een gebouw. Aangezien de
wc’s en douches om en om zijn geopend, is er per saldo ook minder schoon te maken.
Impact op de formatie:
Bij De Shelter: bestaande formatie van 2 personen is voldoende om extra rondes te borgen. Geen
extra inzet nodig.
Bij Loodsmanduin: bestaande formatie uitbreiden met 2 personen om extra rondes te borgen (per
persoon 2 x 3 rondes per dag).
Bij Kogerstrand: bestaande formatie uitbreiden met 4 personen om extra rondes te borgen (per
persoon 3 x 3 rondes per dag).
Aanvullend: stewards worden bij drukte ingezet bij de milieustraten en/of toiletgebouwen. Dit kan
vanuit de flex poule Stewards.
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Berichtgeving naar de gast
Campings:
 Gasten krijgen duidelijke instructie en verwijzing naar de kampeerplaats;
 Door maatregelen kan het zijn dat een andere kampeerplaats wordt aangewezen dan vooraf
is aangegeven;
 De speeltoestellen voor kinderen zijn toegankelijk. Ouders zijn verplicht om instructies van
het personeel te volgen om een andere speelplek te zoeken indien het te druk wordt;
 Bij de stortput voor het chemisch toilet hangt een handreinigingsmiddel voor handhygiëne
na gebruik;
 Op diverse plaatsen op het terrein worden handreinigingsmiddelen neergezet;
 Gasten worden dringend opgeroepen gebruik te maken van hun eigen sanitaire
voorzieningen;
 Indien gebruik gemaakt wordt van de milieustraat (afval), wordt het gebruik van
handschoenen
geadviseerd. De handcontactpunten worden regelmatig gedesinfecteerd.
 Dag bezoek of visite is toegestaan binnen de geldende richtlijnen van het RIVM.
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Plattegronden en looproutes Camping De Krim
Toiletgebouw groen, blauw
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Toiletgebouw Rood
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Toiletgebouw geel 1 en 2
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Voorstel looproutes Kogerstrand

Toiletgebouw 1
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Toiletgebouw 13
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Toiletgebouw 5,7,12,15,24
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Toiletgebouw 6, 27
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Toiletgebouw 21,25,26
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Toiletgebouw 3 , 11

n
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Toiletgebouw 8
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Voorstel looproutes De Shelter
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Voorstel looproutes Loodsmansduin
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Bijlage 1: Desinfecteren van sleutels en pasjes
1.

Als er een sleutel of pasje binnenkomt pak je deze met een doekje op.

2. Spray met de Divosan ETHA-plus over de hele sleutelbos(inclusief label).

3. Maak dan met een ander doekje de sleutels + label schoon. Hang daarna de sleutelbos in de kast.
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Bijlage 4: Reiniging stappenplan
Ingerichte tenten Kogerstrand / Loodsmanduin
-

-

Werk altijd met handschoenen aan, pak regelmatig nieuwe.
Slaapcabines vegen en desinfecteren  doe dit met de spray waarin suma tab is opgelost
(zie foto 4). Alles droog achterlaten.
Alles matrassen in sprayen met Etha plus (zie foto 2) en in de lucht laten drogen
Bedden moeten afgenomen worden met Etha plus (zie foto 2)
Het gasfornuis dient grondig schoongemaakt te worden met Taski 200 (zie foto 3 en 14)
De koelkast moet gedesinfecteerd worden met Etha plus (zie foto 2 en 15), en dient in de
open lucht gedroogd te worden.
Het keukenblad wordt afgenomen met Etha plus (zie foto 2)
Ook het meubilair dient afgenomen te worden met Ehta plus (zie foto 2)
Ten slotte wordt de vloer geveegd te worden en daarna gesprayd te worden met
desinfectiemiddel (dit zijn 2 sumatab tabletten, verdund met water, zie foto 4). Dit dient 5
minuten in te werken en daarna moet het gedweild worden met schoon water.
Bij plaatsing chemisch toilet: Stortbak uitspoelen met de waterslang.
Vloer van chemisch toilet reinigen met chloortabletten en daarna nadweilen.
Muur schoon en vlekvrij maken.

Lodges Vakantiepark De krim
-

Werk altijd met handschoenen aan, pak regelmatig nieuwe
Verwijder spinrag met de ragebol
Stof de televisie, radio, kasten, muurversiering, verlichtingen, contactdozen en schakelaars af
Verwijder het stof achter de petroleum en de elektrische kachel
Stof de banken en stoelen af
Reinig alle tafels en stoelen met interieurreiniger (zie foto 5)
Verwijder kranten en tijdschriften
Leeg de afvalbak en reinig van binnen en van buiten (Zie foto 17)
Vervang de plasticzak in de afvalbak (zie foto 19)
Stofzuig en dweil de vloer
Reinig de binnen – en buitenkant van de koelkast en het vriesvak (zie foto 15)
Reinig het kooktoestel, de afzuigkap, de magnetron, de vaatwasser en de bakoven
Reinig en orden de besteklade (Zie foto 16)
Reinig de binnen – en buitenzijde van de keukenkasten
Het reinigen van kooktoestel, afzuigkap, magnetron, vaatwasser en bakoven.
Het controleren en reinigen van koffie- en thee apparatuur en broodrooster.

-

Het reinigen van tegelwerk en radiator.
Het reinigen van aanrechtblad, gootsteen en kranen met Sanitair spray (zie foto 6)
Het opwrijven van kranen. (zie foto 6)
Het stoffen en verwijderen van vlekken van keukenmeubilair, deuren, kozijnen,
contactdozen, schakelaars en alle horizontale vlakken tot 2 meter hoogte.
Het legen en reinigen van binnen- en buitenzijde van afvalbak. (zie foto 17)
Het vervangen van plasticzak in afvalbak. (zie foto 19)
Het verwijderen van vlekken van binnenzijde gevelglas.
Het verwijderen van aangebroken levensmiddelen.

-
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-

Orden dekbedden en beddengoed. (Zie foto 11)
Verwijder vlekken van binnenzijde gevelglas.
Klamboe netjes ophangen.
Reinig de wastafel, planchet, spiegel, tegelwanden binnen- en buitenzijde, ligbad en
eventueel schuifwanden
Het reinigen van binnen – en buitenzijde van de toiletpot, toiletbril en spoelapparatuur met
Sanitair spray (zie foto 6 en 12)
Verwijder vlekken van deuren, kozijnen, radiatoren, verlichting en alle horizontale vlakken
tot 2 meter hoogte
Verwijder haren en stof van de vloer en uit het schrobputje
Maak de sauna schoon indien deze aanwezig is (zie foto 11)
Aankomstpakket ligt in de accommodatie geseald op de eettafel (zie foto 18)

Comfort plus Camping De Krim
-

Werk altijd met handschoenen aan, pak regelmatig nieuwe
WC doorspoelen en inzetten, vegen, vuil verzamelen.
Douchekoppen droogmaken (zie foto 7)
Spiegels en kranen vlekvrij maken (zie foto 8)
Spinrag verwijderen met de ragebol waar nodig
Binnenwanden douche droogmaken en reinigen
In de hoekjes kijken naar aanwezig stof en waar nodig schoonmaken
De vloer vegen
Alle contactpunten desinfecteren: denk hierbij aan deurknoppen, deurklinken, lichtknoppen,
wastafels.
De sleutel van het comfort+ huisje leggen we op het plateau in de badkamer onder de
spiegel naast het aankomstpakket (zie foto 18)
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Sanitaire gebouwen Krimbreed
-

Alle contactpunten meenemen zoals: Deurknoppen, deurklinken, lichtknoppen, wastafels,
kranen, toiletzittingen en handdoekautomaten (Zie foto 8, 9 en 12)
Douches: Doucheknoppen droogmaken, spiegels en kranen schoonmaken, vloer reinigen en
nadweilen, doucheputjes uithalen en reinigen. (zie foto 7)
Deuren schoonmaken met interieurreiniger
Spinrag van het plafond verwijderen met de ragebol
Muren vlekvrij maken
Afvalzakken vervangen en afvalbakken reinigen (zie foto 17)
WC schoonmaken met Sanitair spray (zie foto 6 en 12)
Toiletroldispenser aanvullen (zie foto 13)
Wasbak reinigen met interieurreiniger (Zie foto 9)

Toilet
-

Werk altijd met handschoenen aan, pak regelmatig nieuwe
Verwijder spinrag met de ragebol
Verwijder vlekken van alle ramen en deuren
Reinig de toiletborstelhouder
Reinig de alle randen en richels met een vochtig schoonmaakdoekje
Verwijder alle vlekken van de spiegels
Vervang alle prullenbakzakjes
Reinig de toiletpot (zie foto 12)
Reinig de wastafel (zie foto 9)
Stofzuig de vloer
Mop de vloer
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Foto 1: geel/blauwe spuit

Foto 2: Etha Plus

Foto 3: Taski Sprint 200

Foto 4: Suma Tab

Foto 5: Interieur spray

Foto 6: Sanitair spray

Foto 7: Droge Douche

Foto 8: Schone Kraan

Foto 9: Schone Wasbak
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Foto 10: Schone Sauna

Foto 12: Schoon Toilet

Foto 15: Schone Koelkast

Foto 11: Opgemaakt Bed

Foto 13:Toiletrol

Foto 16: Besteklade

Foto 14: Schoon Gasfornuis

Foto 17: Afvalbak
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Foto 18: Welkomstpakketje

Foto 19: Afvalbakje Toilet
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Bijlage 5: Werkzaamheden toiletgebouw
Sanitaire gebouwen Schoonmaken
HANDSCHOENEN AAN. REGELMATIG NIEUWE!!!
I.v.m. Corona
Tijdens de reguliere schoonmaakrondes (zie rooster per camping) hanteer je desinfecteer ronde door
alle handcontactpunten te desinfecteren met Divosan.
Alle contactpunten meenemen met desinfectie.








Deurknoppen
Klinken
Lichtknoppen
Wastafels
Kranen
Toiletzittingen
Handdoek automaten

40
Versie:
30-04-2021

Handleiding reguliere schoonmaakronde
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Handleiding overige schoonmaakronden per dag (uitvoeren wat van toepassing is)

Stappenplan extra ronde sanitaire gebouwen Camping LDS/KGS/DSH (momenteel nog gesloten)
1. Controle schoonmaak, wat vies is schoon maken. WC sowieso schoonmaken met Sanitair
spray (zie foto 6 en 12)
2. Controle aanvullen middelen
3. Afvalzakken vervangen en afvalbakken reinigen (zie foto 17)
4. Wasbak reinigen met interieurreiniger (Zie foto 9)
5. Toiletroldispenser altijd aanvullen (zie foto 13)
6. Alle hand contactpunten schoonmaken met blauw
7. Alle hand contactpunten desinfecteren met divosan Etha Plus (in flesje)
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Cluster werkzaamhedenlijst
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