Hygiёne- en
gezondheidsmaatregelen
Vóór en tijdens
de inscheping
· De reisorganisatie vraagt passagiers d.m.v.
een vragenlijst naar de verblijfplaatsen en
fysieke gezondheid om er zeker van te zijn dat
passagiers fit zijn om te reizen.
· Louter geregistreerde gasten en bemanning
zijn toegestaan in te schepen, mits zij voldoen
aan de veiligheid- en gezondheidsmaatregelen
zoals het meten van de lichaamstemperatuur
en het desinfecteren van de handen.
· In het geval dat een passagier wordt getoetst
met een (te) hoge lichaamstemperatuur, is
de gast niet toegestaan aan boord te komen
totdat het mogelijke risico wordt bepaald door
de lokale medische autoriteiten.

· De belangrijkste veiligheidsregels worden
door de reisorganisatie gecommuniceerd
aan de passagiers (zowel mondeling als
schriftelijk) ruimschoots vóórdat zij voor het
eerst het schip betreden.
· De inschepingsprocedure wordt verzorgd
met inachtneming van de ‘nieuwe normaal’
met aangepaste procedures voor het
minimaliseren van fysieke interactie tussen
de gast en de crew.
· Tijdens de inschepingsprocedure
worden er plastic screens en andere
beschermingsmaterialen gebruikt om fysiek
contact te voorkomen.
· Voorafgaand aan de inscheping op de 1e
dag wordt het hotelschip volledig gereinigd,
gedesinfecteerd en geventileerd, inclusief de
hotelkamers.

De interactie tussen
passagiers aan boord
· Naleving van 1,5 meter afstand of de lokale
richtlijnen met betrekking tot sociale
distantie wordt gegarandeerd en duidelijk
gecommuniceerd aan boord.
· Het gebruik van mondkapjes is in Nederland
niet verplicht. In het eventuele geval dat de
1,5 meter afstand niet realiseerbaar is, is het
gebruik van een mondkapje gewenst.
· Algemene veiligheidsmaatregelen zoals
hoesten en niezen in de elleboog dienen in
acht te worden genomen en worden duidelijk
gecommuniceerd aan boord.
· Indien nodig worden ontbijt, lunch en diner
en andere activiteiten in meerdere tijdvakken
georganiseerd om het aantal personen dat
tegelijkertijd in de gemeenschappelijke
ruimtes aanwezig is te reduceren.
· Indien er in bepaalde ruimtes geen
sociale distantie mogelijk is, zullen
éénrichtingsroutes worden ingesteld om te
voorkomen dat personen elkaar passeren
zonder een veilige afstand tot elkaar.
· Alle maaltijden worden aan tafel geserveerd
en er zullen geen buffetten worden
aangeboden.
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Services en faciliteiten
aan boord
· Tijdens de gehele reis zal er een
dokter aanwezig zijn om regelmatige
gezondheidscontroles uit te voeren met
zowel de gasten als de bemanning aan boord
evenals mogelijke consulten en het bepalen
van mogelijke implicaties voor gasten.
· Snelle tests voor COVID-19 zijn beschikbaar
aan boord. Deze kunnen worden gebruikt
door de aanwezige dokter in het geval van
een verdenking op besmettingsrisico.
· De temperatuur van elke passagier wordt
dagelijks gemeten.
· Duidelijke markering is aangebracht aan
boord om gasten en bemanning te attenderen
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op de gedefinieerde looproutes.
Services zoals massages, haarknipbeurten
waar sociale distantie niet mogelijk is, zijn
niet beschikbaar.
Services met een gemiddeld risico op het
verspreiden van bacteriën zoals bagageafhandeling zijn geminimaliseerd met
aangepaste procedures om risico’s te
beperken.
Services met beperkte ruimte of
verhoogde infectierisico’s zoals liften en
gemeenschappelijke toiletten zijn niet in
gebruik.
De housekeeping staff neemt aanvullende
maatregelen met betrekking tot het
desinfecteren van oppervlakten ter
minimalisering van het verspreiden van
bacteriën. Zij maken op een aan COVID-19
aangepaste wijze handvaten, trappen,
toiletten, (arm)leuningen, et cetera meerdere
keren dan normaal per dag schoon.
Room service wordt gestimuleerd als een van
de maatregelen om het aantal personen in het
restaurant te beperken.
Niet-essentiële voorwerpen die normaal
gesproken door vele mensen worden
aangeraakt (kranten, paraplu’s, et cetera) zijn
niet beschikbaar.
Er kunnen geen drankbestellingen worden
gedaan aan de bar. Alle service is te allen tijde
gebaseerd op service aan tafel.
Alle dranken en spijzen worden geserveerd
als individuele porties met een minimaal
contact tussen de serverende persoon en het
eten / drinken zelf.
De kamers worden tweemaal per dag grondig
gedesinfecteerd, in afwezigheid van de gast.
Deze schoonmaak wordt elke dag uitgevoerd
door dezelfde housekeeping staff. Alle leden
van de housekeeping staff dragen een
mondmasker en handschoenen tijdens het
uitvoeren van deze schoonmaak.
Alle kamers zijn uitgerust met een fles
desinfectiegel.
Betalingen kunnen alleen per creditcard
worden gedaan, uitgezonderd de fooien die in
een fooienpot kunnen worden gedaan.

Bemanning
· Elk lid van de bemanning wordt getest op het
Covid-19 virus alvorens hij/zij aan boord mag
komen.
· De bemanning scheept meerdere dagen
voordat de gasten aan boord komen in
om een zogeheten quarantaine periode te
overbruggen, nadat ze zijn ondervraagd
m.b.t. hun recente reisverleden en
gezondheidssituatie.
· Procedures worden in gang gezet om sociale
distantie tussen bemanningsleden in slaapen ontspanningsruimtes te waarborgen.
· Alle bemanningsleden worden uitgebreid
geïnformeerd en getraind zodat naleving van
de protocollen is verzekerd.
· De bemanning aan boord is verplicht
beschermende middelen te dragen tijdens
werkuren en interactie met gasten.

Voor meer informatie kijkt u op
onze website www.hannick.nl

Indien door de dokter aan boord is vastgesteld
dat er een (mogelijk) geval van COVID-19 is
aan boord, zal het outbreak management plan
in werking treden. De (mogelijk) besmette
persoon zal onmiddellijk een beschermend
masker dienen te dragen, de hoestetiquette
dienen te volgen, de handhygiëne in acht
dienen te nemen en zal worden geïsoleerd in
een daarvoor aangewezen isolatiecabine met
de deuren dicht. Infectiecontrolemaatregelen
zullen worden genomen volgens de richtlijnen
van de WHO. De ontscheping en het vervoer
van de (mogelijk) besmette persoon naar
een gezondheidsinstelling aan de wal voor
verdere beoordeling / behandeling en een
laboratoriumtest zal zo spoedig mogelijk
worden geregeld in samenwerking met
de gezondheidsautoriteiten in de
desbetreffende haven.
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