Maatregelen in verband met Corona in onze huisjes,
Beste gast,
Hartelijk welkom! In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons terrein. Het
Kleine Paradijs volgt de richtlijnen zoals bepaald door de Rijksoverheid, het RIVM en onze veiligheidsregio
Fryslân. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Willen
jullie meewerken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen?
Voor alle gasten geldt: als je koorts hebt of verkouden bent dan kom je niet naar ons terrein. Blijf dan
thuis. Dit geldt ook voor alle gezinsleden!
Wanneer je tijdens je verblijf hier verkouden wordt of koorts krijgt, verzoeken wij je om onmiddellijk contact
met ons op te nemen: 06-45455544 (algemeen) of 06-41289093 (Mathijs).
Extra hygiëne in jullie accommodatie in de eerste plaats zorgen we voor extra goede hygiëne.
Dat betekent dat:
• de verblijfsruimte en de zogenoemde “handcontactpunten” zoals lichtknopjes, nachtkastjes en
deurklinken/knoppen extra worden gereinigd met professionele middelen;
• het linnengoed met een temperatuur van boven de 60 graden wordt gewassen zodat virussen niet overleven;
• bij wissels op dezelfde dag ook alle matrasmoltons en kussenmoltons worden vervangen.
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Receptie
Wij zijn geopend maar zullen afstand houden. Wij schudden geen handen.
Terrein
Bij eerste aankomst altijd eerst even aanbellen
Wij wijzen even de weg naar jullie accommodatie en leggen enkele praktische zaken uit.
Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen (buiten het eigen huishouden), óók als je hen kent. Kinderen tot en
met 12 jaar zijn van deze regel uitgezonderd.
Informatievoorziening
Zorg ervoor dat jullie contactgegevens bekend zijn bij ons, en ook een mobiel telefoonnummer waarop jullie
tijdens het verblijf hier bereikbaar zijn. Wij kunnen jullie dan zo nodig snel informeren over zaken die
relevant zijn.
Wat kunnen jullie zelf doen?
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand van iedereen buiten het eigen huishouden, ook als je elkaar kent (kinderen onderling
uitgezonderd).
Was regelmatig je handen, langer dan 25 seconden, met water en zeep.
Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg.
Meld het ons meteen als iemand ziek is, en neem direct telefonisch contact op met de plaatselijke huisarts.

Huisarts:
Meerdink
Van Sminialeane 45
8731BD te Wommels
0515-331331
Dokterswacht Friesland:
Avond- nacht en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de
Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)
www.hetkleineparadijs.nl
Meilahuzen 9 | 8734 GA Easterein
06-45 45 55 44

