
Protocol COVID-19  12 mei 2020 

 

U bent van harte welkom bij B&B Vakantie-Logeerboerderij De Martiene Plats in De Peel bij Venray, 

in Noord-Limburg! Even samen weg van huis, genieten van de landelijke omgeving en de natuur. 

Laten we in deze tijd er samen voor zorgen dat het veilig en mogelijk blijft. Naleving van dit protocol 

draagt daaraan bij. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en is te vinden op onze 

website en hangt in de accommodaties. 

 

Algemeen:  

✓Ga niet met drie personen of meer op pad, behalve als u kunt garanderen dat u 1,5 meter afstand 

van elkaar houdt. Hiervoor geldt een uitzondering voor gezinnen.  

✓Heeft u of één van uw reisgenoten gezondheidsklachten die bij het coronavirus horen, zoals 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts? Dan verzoeken wij u 

om thuis te blijven. Dit geldt ook voor kinderen. 

✓Bij aankomst op de boerderij vragen wij of uw reisgenootschap klachtenvrij is.  

✓Houd altijd 1,5 meter afstand van de gastvrouw/-heer en eventuele andere aanwezige gasten. 

✓Was uw handen regelmatig met water en zeep.  

✓Schud geen handen.  

✓Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  

✓Gebruik papieren zakdoekjes. In elke badkamer staat een doos met tissues. 

 

Voor B&B-gasten:   

✓Let bij het passeren in én bij het in- en uitgaan van ruimtes (zoals kamers en de hal), altijd op de 

minimale afstand van 1,5 meter. Wacht tot iemand weg is voordat u naar binnengaat. 

✓Het ontbijt wordt in de Potstalkamer op de afgesproken tijd op de tafel klaargezet. In de 

Potstalkamer ontbijten maximaal 6 gasten tegelijkertijd.  

✓In de Potstalkamer is extra servies aanwezig voor gebruik. Dit staat in de dressoirkast.  

✓Maak alleen gebruik van het eigen sanitair op uw eigen gastenkamer. 

✓Na elk B&B-verblijf is er extra aandacht voor schoonmaak en worden alle hand-contactpunten 

ontsmet. 

✓Betalen kan per betaalverzoek, zoals ‘Tikkie’. 

  

Voor groepen:  

✓Zit met 1 gezin aan 1 tafel bij het eten van maaltijden.  

✓In de keuken is ruimte voor 1 persoon, of maximaal 2 personen van hetzelfde gezin.  

✓Let bij het passeren in én bij het in- en uitgaan van ruimtes (zoals kamers en de hal) altijd op de 

minimale afstand van 1,5 meter. Wacht tot iemand weg is voordat u naar binnengaat. Dit geldt niet 

voor personen binnen hetzelfde gezin.  

✓Maak alleen gebruik van het sanitair op uw eigen gastenkamer. 

✓Na elke groepswisseling is er extra aandacht voor schoonmaak en worden alle hand-contactpunten 

ontsmet. 

 

Rondom de boerderij: 

✓De speelloods moet van te voren worden gereserveerd. Na gebruik wordt de ruimte 

schoongemaakt.  

✓Maximaal 6 personen tegelijkertijd in de speelloods of kapschuur, op gepaste afstand. 

✓Let bij het passeren en bij het in- en uitgaan van ruimtes, zoals de speelloods en de kapschuur, op 

de minimale afstand van 1,5 meter. Wacht tot iemand weg is voordat u naar binnengaat.  

✓Desinfecteer voor het betreden van de speelloods en kapschuur uw handen met het aanwezige 

desinfecteermiddel.  

 

Heeft u vragen?  

Druk dan op de bel bij de voordeur, de bel in de Postalkamer, of bel naar 06 12 85 03 63. Ik help u 

graag!  

 

Hartelijke groet, Leonoor 


