Brise Océane
Hygiënemaatregelen getroffen voor 2022
Voor de aankomst
Beschikbaarheid op de website van de aanbevelingen van ADN Tourisme betreffende goede reinigings- en
desinfectiepraktijken voor toeristische accommodatie (lodges, gemeubileerde appartementen en
gastenkamers) van 20 mei 2020.
Gasten worden verzocht om gezichtsmaskers, hydroalcoholische gel en binnen pantoffels of schoenen mee
te nemen.
Om hygiënische redenen wordt er geen voedingsmiddel achtergelaten voor huurders die deze aan het einde
van de huurperiode zelf mee moeten nemen.
Huis
− Levering van hydroalcoholische gel, desinfecterende oplossing en wasbare microvezels.
− Gelamineerd handvest van goede praktijken
− Welkomstboekje en huisbedieningsboekje zijn gelamineerd
− Kunststof bescherming op de vlakke oppervlakken van houten meubelen om deze met alcohol te kunnen
ontsmetten.
− Wasbare hoezen op de fauteuils.
− Materialen vernieuwd voor elke klant: toeristendocumentatie, notitieboekje en pennen.
− Desinfectie van sleutels.
Reiniging en desinfectie
− Ventilatie van de kamers.
− Het dragen van overall, masker en handschoenen voor het hanteren van vuile was.
− Al het beddengoed wordt na elke klant verschoond, inclusief waterdichte matrasbeschermers en
waterdichte kussenbeschermers.
− Was het wasgoed op 60°C met Sanytol (EN14476) in het spoelwater of op 40°C met Sanytol in het wasen spoelwater.
− Gordijnen en fauteuilhoezen gewassen na elke klant.
− De toiletten worden schoongemaakt met een oplossing op basis van bleekmiddel.
− Zodra de reiniging is voltooid, desinfectie met een EN14476-goedgekeurde oplossing van alle
oppervlakken en objecten die door klanten worden gehanteerd: nachtkastjes, bureaus, stoelen, deur- en
raamgrepen, trapleuningen, schakelaars, planken, hangers, vuilnisbakken, gelamineerde documentatie
enz.
− Twee sets stoel- en fauteuilkussens maken rotatie tussen elke verhuur mogelijk.
− Aanbeveling aan huurders om een vaatwasprogramma te gebruiken met een temperatuur van 70°C.
− Levering van een nieuwe spons, wasbare microvezels en bleekmiddel voor elke verhuur.
Buiten
− Desinfectie van fietsen met een alcoholische oplossing (sturen, zadels, helmen en sloten).
− Desinfectie met een alcoholische oplossing van parasols en tuinmeubelen.
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