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Hygiënemaatregelen ten tijde van COVID-19 voor vakantieverblijven 

 

Algemene hygiënemaatregelen  
Informeer ook gasten over de te nemen hygiënemaatregelen.  

 Blijf bij klachten thuis of op uw kamer.  

 Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen.  

 Pas regelmatig handhygiëne toe.  
o vóór het eten en vóór het klaarmaken van eten 
o na het toilet bezoek 
o na contact met dieren 
o na een activiteit buitenshuis  

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze direct weg.  
Pas daarna direct handhygiëne toe. 

 Vermijd aanraking van het eigen gezicht: kom niet aan mond, neus en/of ogen. 
 
Ziekteverschijnselen COVID-19  

 Bij ziekteverschijnselen volg de adviezen van het RIVM en blijf je thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Als je gedurende de dag klachten 
ontwikkelt, ga je direct naar huis. Dit geldt voor iedereen. Een gast met ziekteverschijnselen blijft op zijn kamer.  

 Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus, dan kun jij je laten testen. Bel hiervoor 0800-1202. 

 Indien een gezinslid of huisgenoot ziek is, gelden de regels van het RIVM die zijn hier te vinden.  

 Je moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, in quarantaine. Als je positief getest wordt, blijf dan ten minste 
7 dagen in quarantaine om uit te zieken. Als je daarna ook nog ten minste 24 uur klachtenvrij bent kun je weer aan het werk en uw gast weer naar 
buiten. Volg hierin de adviezen van de GGD. 

 

Maatregelen 

 Hanteer een strikt ziektebeleid, vraag vooraf of uw gasten en medewerkers klachten hebben passend bij COVID-19. Er is een vragenlijst opgesteld 
door het RIVM die gebruikt kan worden. Stuur medewerkers mét klachten naar huis en annuleer de reservering van uw gasten.  

 Zorg dat medewerkers en gasten de 1,5 meter afstand kunnen bewaren, zowel onderling als van elkaar. Personen die tot 1 huishouden horen hoeven 
onderling geen afstand te houden. Plaats zitplaatsen/tafels zo dat minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen is gewaarborgd. Richt de keuken, 
het restaurant, terras, buffet en de looproutes in op de 1,5 meter afstand. Plaats eventueel een scheidingswand wanneer de 1,5 meter niet 
gewaarborgd kan worden.  

 Maak afspraken met leveranciers en onderhoudsmedewerkers over de routing en het houden aan de 1,5 meter afstand. Laat hen voorafgaand aan het 
betreden van de keuken de hygiënemaatregelen toepassen.  

 Zorg dat iedereen bij binnenkomst handhygiëne kan toepassen (wassen met water en vloeibare zeep of desinfecteren met een 
handdesinfectiemiddel). 

 Noteer bij voorkeur naam en telefoonnummer van gasten. Dit is op vrijwillige basis en kan het bron- en contactonderzoek van de GGD  ondersteunen. 

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  
Met deze maatregelen worden persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gebruik van een mondneusmasker en handschoenen niet geadviseerd in het kader 
van de COVID-19-uitbraak. Omdat in principe de 1,5 meter afstand geborgd kan worden en uitgevraagd kan worden of gasten klachten hebben en ze de 
toegang ontzegd kan worden. Dit is gebaseerd op de informatie voor contactberoepen van het RIVM.  

Voor vragen over het coronavirus: kijk op de website van de Rijksoverheid
1
 of bel het informatienummer: 0800-1351. 

                                                                    
1
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Om het personeel en de gasten te beschermen is het belangrijk om de juiste hygiënemaatregelen te nemen. Dit verkleint het risico op verspreiding 
van het coronavirus. Wij hebben de belangrijkste maatregelen op een rijtje gezet.  Dit is een overzicht van de belangrijkste aanvullende maatregelen, 
deze gelden voor alle aanwezigen.  
Let op: Dit zijn aanvullende maatregelen. Het kan zijn dat in jouw branche of beroepsgroep strengere wetten en regels gelden. Raadpleeg de geldende 
Hygiënecode voor de algemene HACCP-regels. 

Schoonmaak en wasgoed  

 Neem als uitgangspunt voor de basisschoonmaak het schoonmaakplan 
van de locatie of het schoonmaakschema uit de branche of de algemene 
hygiënerichtlijn van het LCHV. 

 Maak oppervlakken en handcontactpunten die veel worden gebruikt of 
aangeraakt door verschillende personen meerdere keren per dag schoon, 
zoals pinapparaat, gebruikte materialen, doorspoelknoppen, kranen, 
deurklinken, leuningen, liftknopjes etc.  

 Zorg dat alle gebruiksvoorwerpen goed schoon te maken zijn.  

 Gebruik voor de schoonmaak een allesreiniger en schone materialen.  

 Verzamel vuil wasgoed direct en was het dagelijks op minimaal 60°C met 
alleen wasmiddel op een volledig wasprogramma. 
 

 Desinfectie vanwege COVID-19 is niet nodig  
goede schoonmaak met een allesreiniger is voldoende. 

Sanitair 

 Reinig de handcontactpunten regelmatig met een allesreiniger.  

 Zorg voor een handenwasgelegenheid met water, vloeibare 
zeep, wegwerphanddoekjes en een afvalbak.  

Handen wassen 

 Was of  desinfecteer de handen op de juiste manier. 

 Gebruik handalcohol op plekken waar geen stromend water is.  

Ventilatie 

 Zorg dat ruimtes goed geventileerd en gelucht worden. Lucht 

bij voorkeur meerdere keren per dag. 

 

 

 
Informatie voor Horecavoorzieningen 

 KNH coronavirus 
 Hygiënecode 
 Vragenlijst uitvragen klachten COVID-19 
 Wanneer thuis te blijven i.v.m. COVID-19 
 Algemene hygiënerichtlijn van het LCHV 
 RIVM: Hygiëne en COVID-19 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Wat%20is%20quarantaine
https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-02/Handhygiene%20LCHV.pdf
https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hygienecodes-haccp/hygienecodes-per-sector
https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Wat%20is%20quarantaine
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
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Wanneer een gast zich met klachten bij u meldt 

 

Wanneer een van uw gasten corona heeft 
 
Wanneer blijkt dat uw gast corona heeft, zal de GGD een bron- en contactonderzoek opstarten. Uw gast moet in isolatie. Dit kan in het vakantieverblijf. 
Deze isolatie duurt tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten en minimaal 7 dagen lang. De GGD zal nauwe contacten in kaart brengen. Deze personen 
moeten zich houden aan de quarantainemaatregelen. De quarantaine duurt 14 dagen na het laatste contact met de persoon met corona.  
Wanneer een Nederlandse toerist corona heeft kan deze in overleg met de GGD naar huis reizen en moet zich dan thuis aan de opgelegde maatregelen 
houden. Buitenlandse gasten zullen in Nederland in isolatie of quarantaine moeten. Zij  mogen niet reizen. Uw gast is zelf verantwoordelijk voor het vinden 
van adequate opvang. 
De GGD heeft tijdens de periode dat de gast in isolatie is één of meerdere keren contact. Ook de nauwe contacten in Nederland worden door de GGD 
geïnformeerd.  

 

Een gast isoleren op locatie 

 

 Zorg voor een kamer met eigen sanitair. Zorg dat de kamer geventileerd kan worden.  

 De gast mag niet vertrekken van de kamer, eten en drinken dient op te kamer te worden genuttigd. Plaats het eten en drinken voor de deur.  

 Vraag de gast de kamer zelf schoon te maken. Verstrek schoonmaakmaterialen aan de gast, zoals een allesreiniger en schoonmaakdoekjes.  

 Verstrek de gast huishoudbleek en een emmer om handcontactpunten op de kamer te desinfecteren. (zie bijlage) 

 Vraag de gast het vuile wasgoed in een vuilniszak te stoppen, de vuile vaat en het afval te verzamelen en dit bij de deur te zetten.  

 Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van de gast. Plaats het eten en drinken, schoon wasgoed, schoonmaakmiddelen etc. voor de deur. Klop op de 
deur en neem 1,5 meter afstand.  

 Vraag regelmatig aan de gast hoe het gaat, de gast kan bij verslechtering van de gezondheid zelf contact opnemen met een (huis)arts. Maak je je 
zorgen? Neem dan contact op met een (huis)arts en bespreek de situatie.  

 Vraag de gast 1,5 meter afstand te nemen. Neem vuil wasgoed, afval en vuile vaat dat de gast bij de deur heeft gezet mee. Verwerk het vuile 
wasgoed, afval en vuile vaat direct volgens normale route. Pas direct hierna handhygiëne toe. 

 Was het wasgoed op minimaal 60°C of op 40°C en droog het wasgoed in een droogtrommel.  

 Was de vuile vaat in een afwasmachine.  

 Geef een lijst met belangrijke telefoonnummers aan uw gast, waaronder het nummer van de receptie, een (huis)arts en 112 indien de gezondheid 
hard achteruit gaat.  

 Neem contact op met de GGD via 020-5555202 als u vragen heeft. 

 

Wat vragen wij nog meer van u? 
 
Als uw gast niet in het hotel kan blijven en hulp nodig heeft bij het vinden van geschikte huisvesting vragen wij deze persoon te helpen en waar nodig te 
bemiddelen. De reis- of zorgverzekering, aangesloten alarmcentrale, de ambassade van het thuisland en/of de gemeente waar de persoon verblijft, kan van 
dienst zijn om uw gast op een juiste manier onder te brengen. De GGD houdt contact met de betrokkenen en zal deze tijdens de isolatie/quarantaine periode 
een aantal keer bellen. 

 

Meer weten? 
 
Heeft u vragen over het coronavirus in het algemeen? Kijk op de website van de Rijksoverheid of bel het publieksinformatienummer: 0800 - 1351. Heeft u 
specifieke vragen over deze adviezen, bel dan met GGD Amsterdam  op telefoonnummer: 020-5555 202. 

 

  

Testen 
Wanneer een (buitenlandse) gast zich met de klachten bij u meldt, verwijs deze dan door  naar een van de testlocaties van de GGD. Hier kan iedereen met 
koorts, verkoudheid, een loopneus, reuk-/smaakverlies en/of  luchtwegklachten gratis terecht. Dit geldt ook voor toeristen. De locaties van onze teststraten 
vindt u op onze website.  
 
Aanmelden voor een test gaat via het landelijke callcenter op telefoonnummer 0800-1202. Uw gast zal gevraagd worden om met eigen vervoer naar de 
teststraat te komen. Tussen het testen en de uitslag van de test moet uw gast in isolatie. De uitslag is na 48 uur bekend.  Uw gast wordt hierover  telefonisch 
geïnformeerd. Wanneer uw gast geen corona heeft, mag de gast weer uit isolatie. U hoeft geen verdere actie te ondernemen. 

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-corona/testlocaties-amsterdam/
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Bijlage 1: instructies quarantaine voor gast vakantieverblijf 
 

 

Hygiënemaatregelen  

 

 Blijf in uw kamer.  

 Zet een paar keer per dag even (30 minuten) een raam open. Zo komt er frisse lucht 
binnen.  

 Maak de badkamer en het toilet regelmatig schoon. Denk ook aan de kraan, lichtknopjes 
en deurklink.  

 Was daarna uw handen met water en zeep. 
 

Schoonmaak en desinfectie 
 

 Maak veelgebruikte oppervlakken elke dag schoon, zoals tafel, nachtkastje, deurklinken en 
lichtknopjes.  

 Maak schoon met een allesreiniger.   

 Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was.  

 Was daarna uw handen met water en zeep.  
 
Desinfectie is niet nodig tijdens quarantaine periode.  
 

Afvoer van wasgoed, afval en vuile vaat 
 

 Stop vuil wasgoed in een vuilniszak, bewaar deze afgesloten bij de deur.  

 Verzamel afval in een vuilniszak, bewaar deze afgesloten bij de deur. 

 Verzamel de vuile vaat en plaats dit bij de deur. 
 
Een medewerker plaatst het eten en drinken, schone wasgoed, schoonmaakmaterialen etc. 

voor de deur en klopt op de deur. De medewerker neemt 1,5 meter afstand. U kunt de deur 
openen en de spullen pakken.  

U neemt dan minimaal 1,5 meter afstand zodat de medewerker de vuile vaat, het wasgoed en 
afval kan meenemen. 

 
 

Belangrijke telefoonnummers: 

 
Huisartsenpost Amsterdam : 088 – 00 30 600  
ma t/m vrij: 17:00 tot 08:00 uur, za en zo en nat. feestdag: 24uur.  

 

GGD Amsterdam: 020-55 55 202 

ma t/m vrij: 09.00 - 18.00 uur, za en zo 10.00 -17.00 uur. 

 

Voor spoedeisende hulp: 112 
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Bijlage 2: instructies isolatie voor gast vakantieverblijf 
 
 

Hygiënemaatregelen  

 

 Blijf in uw kamer.  

 Zet een paar keer per dag even (30 minuten) een raam open. Zo komt er frisse lucht 
binnen.  

 Maak de badkamer en het toilet regelmatig schoon. Denk ook aan de kraan, lichtknopjes 
en deurklink.  

 Was daarna uw handen met water en zeep. 
 

Schoonmaak en desinfectie 
 

 Maak veelgebruikte oppervlakken elke dag schoon, zoals tafel, nachtkastje, deurklinken en 
lichtknopjes.  

 Maak eerst schoon met een allesreiniger.   

 Desinfecteer daarna de punten die u met handen aanraakt zoals de doorspoelknop van de 
wc, deurklinken en lichtknopjes met huishoudbleek.  

Dosering: 
- Een emmer met 5 liter koud water 
- Voeg 125 milliliter huishoudbleek toe (125 ml is ongeveer een koffiekopje). 

 Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was.  

 Was daarna uw handen met water en zeep.  
 

Afvoer van wasgoed, afval en vuile vaat 
 

 Stop vuil wasgoed in een vuilniszak, bewaar deze afgesloten bij de deur.  

 Verzamel afval in een vuilniszak, bewaar deze afgesloten bij de deur. 

 Verzamel de vuile vaat en plaats dit bij de deur. 
 
Een medewerker plaatst het eten en drinken, schone wasgoed, schoonmaakmaterialen  
etc. voor de deur en klopt op de deur. De medewerker neemt 1,5 meter afstand. U kunt de  
deur openen en de spullen pakken.  
U neemt dan minimaal 1,5 meter afstand zodat de medewerker de vuile vaat, het wasgoed en  
afval kan meenemen. 
 
 

Belangrijke telefoonnummers: 

 
Huisartsenpost Amsterdam : 088 – 00 30 600  
ma t/m vrij: 17:00 tot 08:00 uur, za en zo en nat. feestdag: 24uur.  

 

GGD Amsterdam: 020-55 55 202 

ma t/m vrij: 09.00 - 18.00 uur, za en zo 10.00 -17.00 uur. 

 

Voor spoedeisende hulp: 112 
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Bijlage 3: instructies medewerkers voor gast vakantieverblijf in quarantaine  
       of isolatie 
 
 

 Houd 1,5 meter afstand  
 

 Plaats eten en drinken, schoon wasgoed en dergelijke voor de deur. 
 

 Klop op de deur en neem 1,5 meter afstand. 
 

 Vraag de gast hoe het gaat. Als het niet goed gaat dan kan de gast zelf een arts bellen. 
Maak je je zorgen? Bel met een (huis)arts en bespreek de situatie.   

 

 Laat de gast het eten en drinken, schone wasgoed etc. pakken. 
 

 Vraag de gast 1,5 meter afstand te nemen. 
 

 Pak het vuile wasgoed (alleen in gesloten vuilniszak), de vuile vaat, afval etc. van de 
kamer dat bij de deur staat.  
Het is niet nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen omdat  1,5 meter 
afstand gehouden kan worden.  

 

 Breng het wasgoed, afval en vuile vaat direct weg.  
 

 Pas direct hierna handhygiëne toe door ze te wassen met water en zeep of gebruik 
handalcohol. Gebruik hiervoor de volgende instructie. 

 
 

 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-02/Handhygiene%20LCHV.pdf

