Algemene richtlijnen Gastenhuis Kasteel Slangenburg
Gastenhuis Kasteel Slangenburg is vanaf 20 mei 2020 weer (gedeeltelijk) geopend voor
verblijf van gasten. In verband met de Coronamaatregelen heeft het Gastenhuis
maatregelen getroffen om de veiligheid en gezondheid van onze gasten, medewerkers en
vrijwilligers te beschermen. Het uitgangspunt is dat onze gastvrijheid behouden blijft, maar
dat de richtlijnen van het RIVM voor een 1,5 meter afstand tussen zowel gasten onderling
als met onze medewerkers nageleefd kan worden.
De algemene richtlijnen zijn:
 We houden 1,5 meter afstand en maken elkaar er vriendelijk op attent als dat niet
gebeurt.
 We schudden geen handen.
 Bij koorts of milde verkoudsheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten)
blijven we thuis.
 We wassen regelmatig onze handen, hoesten en niezen aan de binnenkant van de
ellenboog, gebruiken papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooien deze
direct weg.
 Om de veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers te kunnen
waarborgen, dienen ten allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van het
Gastenhuis opgevolgd te worden.
De aangepaste richtlijnen en afspraken zijn:
 Alle gastenkamers die verhuurd worden, beschikken over een eigen wc en douche en
gasten gebruiken uitsluitend eigen sanitair.
 Op de gastenkamers en op diverse plekken in huis staan desinfecterende middelen
ter beschikking voor gasten en medewerkers.
 Het gebruik van alle ruimtes in het kasteel is op kritische punten bekeken en zo
nodig aangepast. De routing in huis, zoals bijvoorbeeld van de trap, is vastgesteld in
een vaste looprichting. Het maximum aantal personen in de lift is beperkt.
 In de eetkamers en huiskamer zijn de zitplaatsen op gepaste afstand. Ook de wijze
van het uitserveren van de maaltijd en/of koffie en thee is aangepast. Dit uit
veiligheidsoogpunt voor de medewerkers in de bediening en onze gasten.
 Voor of tijdens aanvang van een verblijf krijgt iedere gast uitleg van een van onze
medewerkers of vrijwilligers over de maatregelen en veranderde werkwijze.
 Alle aanrakingspunten in de openbare ruimtes, lift en trappenhuis worden dagelijks
extra gereinigd
 Alle medewerkers zijn op de hoogte van de veranderingen en geven u graag nadere
uitleg. Per kamer of ruimte zijn zonodig instructies of nadere aanwijzingen
opgehangen.
Veel plezier tijdens uw verblijf en alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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