Covid19-Protocol: Uitvoeren vakanties
Ook al kunnen we weer vakantie vieren in binnen- en buitenland, zijn de Covid-19
richtlijnen versoepeld en is de vaccinatiegraad hoog, we moeten ons wel bewust zijn van
het feit dat we nog steeds te maken hebben met (een toename van) Coronabesmettingen. Sterker nog, nu we weer vrij kunnen reizen en mensen zich weer in
groepen bewegen, merken wij ook een toename van besmettingen voor, tijdens en na
vakanties. Ook al kunnen wij besmettingen niet voorkomen, we kunnen wel met elkaar
het risico op besmetting zo laag mogelijk houden, duidelijkheid geven over de
maatregelen die wij treffen en voorwaarden die gelden, als onderdeel van de algemene
voorwaarden op de reisovereenkomst, om deel te nemen aan een groepsvakantie.
Voorwaarden om deel te nemen aan de vakantie
• Voor vakanties binnen Nederland geldt dat je niet (volledig) gevaccineerd hoeft te
zijn;
• Voor vakanties naar het buitenland geldt dat je volledig gevaccineerd moet zijn én
dient te voldoen aan de richtlijnen die per land en regio gelden.
Wat verwachten wij van jou op de dag van vertrek…
•

•
•

•

•

Doe een zelftest.
Ook al heb je wellicht geen klachten, je kunt nog steeds besmet zijn met het
Covid-19 virus. Om een uitbraak van het virus tijdens de vakantie te voorkomen
verzoeken wij je op de dag van vertrek een zelftest te doen. We willen immers
allemaal dat je gezond begint aan de vakantie en niet anderen tijdens de vakantie
besmet, waardoor we genoodzaakt zijn de vakantie voortijdig af te breken. Het is
belangrijk om dit zo kort mogelijk voor vertrek te doen, omdat je dan ook de
meest actuele gezondheidssituatie meet.
Is de uitslag negatief? Dan kan de vakantie beginnen.
Krijg je een positieve uitslag? neem dan direct contact op met Het Buitenhof
(tijdens kantooruren 0182-587050, buiten kantoortijden 06-54740963).
Vervolgens zullen wij je adviseren om je officieel te laten testen bij de GGD en
helaas zullen wij moeten besluiten dat je niet kan deelnemen aan de vakantie.
Het officieel laten testen door de GGD heeft 2 redenen:
1) De officiële testuitslag heb je nodig als je jouw annuleringsverzekering wilt
aanspreken;
2) Het kan in enkele gevallen voorkomen dat je alsnog negatief test.
Mocht je alsnog negatief getest worden door de GGD, kan je, indien vervoer
georganiseerd kan worden, alsnog aansluiten. Kosten voor vervoer zijn in deze
situatie voor jouw eigen rekening.

Wat doen we tijdens de vakantie…
• We volgen tijdens de reis uiteraard de regels en voorschriften van de lokale
overheden op de bestemming op het gebied van Covid19 (voor o.a.
mondkapjes/testen/quarantaine);
• We hanteren de Nederlandse advisering inzake Covid19 als er geen of geen
duidelijke lokale regelgeving is op de bestemming.
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Wat doen we als een reiziger zichtbare klachten vertoont…
Het kan voorkomen dat jij, een medereiziger of een begeleider klachten krijgt tijdens de
vakantie. Dit kan te maken hebben met een normale verkoudheid, hoofdpijn door
bijvoorbeeld te veel indrukken, niezen door hooikoorts of keelpijn door airconditioning.
•

Mochten we het niet vertrouwen en denken aan Corona, zullen we je afzonderen
van de groep (in isolatie plaatsen) en een zelftest uitvoeren.

•

Bij een positieve test 1 wordt je
o In geval van een reisbestemming in (of op korte reisafstand van)
Nederland: jouw reis zal moeten worden afgebroken en we zullen jouw
contactpersoon verzoeken om je op te halen. Eventuele reiskosten zijn
voor jouw rekening.
o In geval van een reisbestemming buiten Nederland: je wordt voor een
periode van maximaal 5 dagen afgezonderd van de rest van de groep,
behalve als de lokale regelgeving een langere periode voorschrijft;
Bij jouw kamergenoot zal voor de zekerheid ook een zelftest worden afgenomen;
We volgen de richtlijnen van de bestemming en indien van toepassing de locatie;
We verlenen jou de noodzakelijke hulp en bijstand bij het vinden van een plek
voor isolatie en voor vervoer naar huis;
We verlenen hulp en bijstand, maar alle eventuele aanvullende kosten die te
maken hebben met de afzondering van de groep (hotelkosten/vervoerskosten
enz.) komen voor jouw eigen rekening.

•
•
•
•

Wat vragen we na de reis…
Natuurlijk hopen we dit niet, maar mocht je binnen 5 dagen na terugkomst van de vakantie
symptomen krijgt die horen bij een Corona besmetting dien je je te laten testen door de
GGD. Als er inderdaad sprake is van Corona besmetting geldt een meldplicht: je dient Het
Buitenhof direct te informeren.
•
•
•

We vragen je bij een positieve test binnen 5 dagen na thuiskomst ons te informeren;
We informeren dan de overige reizigers, desgewenst anoniem;
We informeren indien noodzakelijk eventuele partners op locatie.

Met elkaar zorgen wij ervoor dat een ieder kan genieten van een zorgeloze vakantie!
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Dat geldt bij een positieve zelftest, antigeentest en/of PCR-test.
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