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Richtlijnen voor een veilig verblijf

Beste gast van Oude Abdij Drongen
We zijn blij je te mogen verwelkomen in onze Oude Abdij!
Voor een veilig en gastvrij verblijf, respecteren wij maximaal de Covid-19 veiligheidsvoorschriften.
Aarzel niet ons te contacteren mocht je hierover vragen hebben.
Van onze kant nodigen wij je uit om rekening te houden met onderstaande richtlijnen. De meest
recente versie vind je op www.oudeabdij.be
In geval van groepsreservaties verwachten we dat de groepsverantwoordelijke de geldende
richtlijnen in de Oude Abdij Drongen communiceert met de groep.
Misschien lijkt deze “manier van doen” anders dan wat je gewoon bent in Oude Abdij Drongen; op
onze gastvrijheid mag je echter meer dan ooit rekenen!
We wensen je een aangenaam verblijf!
Team Oude Abdij Drongen

Welkom op het onthaal
We verwelkomen je graag op het onthaal.
Het (nieuwe) onthaal bevindt zich in het gebouw links, uitgevend op de tuin, bij de groene inkomdeur
met de ronde trapjes.
Bij groepsreservaties vragen we dat, behoudens noodgevallen, enkel de groepsverantwoordelijke
zich aanmeldt op het onthaal.
Basisrichtlijnen voor gasten
•
•
•

•
•

•

Was je handen regelmatig.
Hoest en/of nies in je elleboog of in een zakdoek.
Houd 1,5 meter afstand van mensen die niet tot je eigen “bubbel” behoren. Is dat niet
mogelijk, gebruik dan een mondmasker. Dezelfde regel geldt bij gebruik van bijkomende
faciliteiten (bv. vergaderruimte).
Vermijd contante betalingen.
Heb je gezondheidsklachten die mogelijk op COVID-19 wijzen? Blijf a.u.b. thuis.
Als je tijdens je verblijf ziek wordt, dan meld je dit zo snel mogelijk en verwittigen wij
meteen een arts.
Word je binnen de 14 dagen na je verblijf in de Oude Abdij ziek? Breng ons dan a.u.b. op de
hoogte.

Gebouw
•
•
•

•
•

Ontsmet je handen telkens als je het gebouw van de Oude Abdij betreedt.
Raak zo min mogelijk aan op weg naar (eet)zalen en kamers.
Laat openstaande deuren open om het aanraken van klinken te beperken.
Houd in onze brede gangen a.u.b. rechts aan.
Wij reinigen/ontsmetten elke dag de lichtschakelaars/deurknoppen/etc. van de
gemeenschappelijke ruimtes (bv. gangen, toiletten...).

Kamers
•
•

•
•

Je kamer is gereinigd en ontsmet. Ook je sleutel werd ontsmet. Houd deze bij jou en volg de
richtlijnen van onze onthaalmedewerkers.
Maak zoveel mogelijk gebruik van de sanitaire voorzieningen in je kamer. Afhankelijk van het
type gasten (met of zonder overnachting), kan het zijn dat de gemeenschappelijke
toiletruimtes gesloten zijn.
Ventileer regelmatig je kamer.
Op weg naar jouw kamer raak je zo min mogelijk aan.

Zalen
•
•
•
•

De zaal die je werd toegewezen is gereinigd en ontsmet.
Ontsmet je handen bij het binnenkomen van de zaal.
Raak tafels/stoelen niet onnodig aan.
Het is verplicht om dranken zittend te nuttigen.

Eetzalen
•
•
•
•

•
•

De toegewezen eetzaal is gereinigd en ontsmet.
Ontsmet je handen bij het binnenkomen van de eetzaal.
Raak tafels/stoelen niet onnodig aan.
De capaciteit van de eetzalen is beperkt door de richtlijn van het verplicht 1,5m afstand
houden (behalve voor bubbels). Daardoor organiseren we de maaltijden in verschillende
shiften (na ontsmetting). We vragen je begrip als hierdoor je tafeltijd korter is dan wat je
verwachtte.
Het is verplicht om maaltijden en dranken zittend te nuttigen.
“Bubbels” kunnen samen tafelen met een maximum van 10 gasten per tafel.
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