Domaine de Gavaudun

Instructies vanaf 20 juni 2020

Bestrijding van de pandemie van Covid-19
Sociaal gedrag
Hoewel deze instructies duidelijk niet erg gebruiksvriendelijk zijn op vakantie, zal iedereen
begrijpen dat dit een uitzonderlijke situatie is in 2020 waar iedereen zich moet inspannen, in de
meest ontspannen geest waar goede humor en gezond verstand moet de overhand hebben. We
zullen er alles aan doen om uw verblijf onvergetelijk te maken.
Waar mogelijk dient een veiligheidsafstand van 1,50 m tussen mensen gerespecteerd te worden. De
noodzakelijke nauwe interacties moeten tot een minimum worden beperkt.
Gesprekken buiten de familiekring moeten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden.
Het dragen van een masker is verplicht bij nauwe interactie met andere mensen, vooral in besloten
ruimtes. Het is uiteraard niet vereist binnen de familiekring.
Ter herinnering: het masker wordt vooral gebruikt om projecties van druppeltjes (postillons) van de
maskerdrager naar buiten (handen, mensen en voorwerpen) te voorkomen. Het beschermt de drager
zelf weinig bij inademing.
Het kan dus geen kwestie van persoonlijke bescherming zijn, maar een verplichting om anderen niet
in gevaar te brengen. De juiste houding is om je voor te stellen dat je drager bent en dat je er alles
aan doet om te voorkomen dat je anderen besmet door sputum of aanraking.
Als iedereen de anderen beschermt, bescherm jij jezelf.
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het gedrag van kinderen.
Elk geval van koorts moet onmiddellijk worden gemeld.
Dokter Saint-Béat in Lacapelle-Biron: tel. 05 53 40 85 03
Regelmatig handen wassen met water en zeep is essentieel.
Handschoenen dragen is een tweesnijdend zwaard: de handschoenen zelf kunnen besmet zijn en
daarmee het milieu besmetten. Behalve in speciale gevallen is het veel beter om je handen bloot te
houden en ze vaak te wassen.
Handen wassen of hydro-alcoholische gel?
Het is het beste om uw handen te wassen, tot halverwege uw onderarm, wanneer er drinkwater beschikbaar
is. Het moet systematisch worden uitgevoerd met een zeep, bij voorkeur vloeibaar, met een minimale
wastijd van dertig seconden. Spoel en droog de handen grondig af met schone of wegwerpbare handdoeken
(of drogen met een luchtstraal).
De National Medicines Safety Agency beveelt het gebruik van hydroalcoholische oplossingen en gels alleen
aan bij gebrek aan een beschikbaar waterpunt. Want als alcohol de meeste virussen en bacteriën op je handen
verwijdert, "wast" het niet.
Gebruik van de gel: gebruik deze nooit op vuile handen of wonden. Het is belangrijk om een wrijvingstijd
met het product van minimaal 30 seconden te respecteren totdat droge handen zijn verkregen. Als het
product niet voldoende droogt, zal dit de effectiviteit verminderen.
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Zwembad
Het zwembad is open en verwarmd.
Het water zelf levert geen bijzonder risico op (desinfectie met chloor).
Het risico van mogelijke besmetting ligt er eerder omheen: terras en meubilair en vooral directe
interacties tussen mensen (gesprekken).
-

-

Beperk de tijd die u aan het zwembad doorbrengt tot de zwemtijd (het aantal ligstoelen is bij
het zwembad verminderd en ze staan twee bij twee uit elkaar). Je kunt meubels groeperen op
familie.
Was je handen voordat je naar binnen gaat in het sanitair!
Trek zoals gewoonlijk je schoenen uit bij de ingang en ga door het voetenbad en de douche.
Beperk interacties met andere families; het dragen van een masker wordt aanbevolen bij
nauwe gesprekken met andere families.
Desinfecterende doekjes zijn beschikbaar om de ligstoelen voor gebruik schoon te maken
(om in de afvalbak ernaast te gooien).
Respecteer een afstand van 2 meter tussen ligstoelen van verschillende families.
Denk in het algemeen na over het vermijden van het risico van besmetting van het milieu.
Neem als extra voorzorgsmaatregel een zeepdouche op weg naar huis.

Activiteiten
Dit druist in tegen de geest van een vakantiedorp, maar beperkt dit jaar de interacties met andere
bewoners uitzonderlijk.
-

Vermijd nauwe interacties met andere families (veiligheidsafstand).
Draag een masker voor close-upactiviteiten met andere bewoners (jeu de boules, etc.).
Was uw handen voor en na activiteiten waarbij u voorwerpen met uw handen manipuleert
(jeu de boules, tennis, tafeltennis).
Maak optimaal gebruik van de gazons om te zonnebaden of te picknicken, weg van andere
bewoners.
Helaas is er dit jaar geen kinderclub.

Sport
Belangrijk: geef de voorkeur aan het gebruik van uw persoonlijke rackets en ballen.
Rackets, ballen, ballen zijn tegen borg (beperkte voorraad) bij de receptie te leen. Bij terugkomst
worden ze gedesinfecteerd en worden de ballen 3 dagen opzij gelegd (één doos per dag
geïdentificeerd).
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La Grange / bar
De bar is erg groot (groot luchtvolume) maar je moet daar niet meer blijven dan nodig is om een
drankje aan de bar te bestellen.
-

Opening in principe alleen in juli-augustus.
Blijf bij de familie in de schuur.
Drankjes worden geserveerd op het terras met tafels die meer uit elkaar staan dan normaal.
Het is raadzaam om alleen met het gezin te gaan zitten om geen masker te hoeven dragen.
De meubels worden na vertrek gedesinfecteerd.

Restaurant / georganiseerde maaltijden
We zullen onze maaltijden zoals gewoonlijk kunnen aanbieden met een paar aanpassingen en
naleving van de regels voor fysieke afstand buiten de familiekring.
Restaurant: tafelafstand per gezin.
Groepsmaaltijden (mosselen en patat, barbecue): onafhankelijke tafels (per gezin) in plaats van
lange tafels; respect voor afstanden wanneer je bediend wordt.
Zie specifiek document voor het programma van deze zomer.

Vertrek
Voor uw bescherming zijn de procedures voor het reinigen en desinfecteren van de accommodatie
langer en duurder dan normaal.
Om deze extra kosten gedeeltelijk te compenseren, moest voor alle huisvesting een kleine verplichte
ziektetoeslag worden toegevoegd.
Kiest u ervoor om zelf de eindschoonmaak te doen, dan moet u dit supplement toch betalen omdat
we toch bij u terug moeten komen om het werk af te ronden met ad-hoc desinfectiemiddelen.
-

Dwingend vertrek voor 10.00 uur (bij voorkeur vóór 9.00 uur als u ons de schoonmaak
toevertrouwt).

-

Voor de bescherming van ons personeel en de volgende klanten, gelieve het wasgoed in een
in een laken gewikkelde bal te doen om de behandeling met zo min mogelijk contact te
vergemakkelijken, maar laat matrashoezen, kussenslopen en dekbedovertrekken in plaats:
wij zorgen ervoor dat u geen direct contact heeft met matrassen, kussens en dekbedden.

-

Als u zelf schoonmaakt, vergeet dan niet om te beginnen met de bladen (kasten, tafelbladen,
enz.) En veeg de vloeren zorgvuldig voordat u ze grondig wast. Vervolgens passeren we alle
objecten waarmee de handen het meest in aanraking komen, zoals handgrepen van deuren of
kasten, schakelaars, kranen, rugleuningen, toonbanken, enz.
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-

Wij raden u aan om tijdens uw verblijf goedgekeurde bactericide / virucide middelen te
gebruiken, maar vooral niet op basis van bleekmiddel dat de weefsels verkleurt.

-

Als extra voorzorgsmaatregel raden we u aan de vaat opnieuw te doen voordat u ze gebruikt
(we kunnen er geen chemicaliën op spuiten!).

Behuizing rotatie
Buiten hoogseizoen, zullen we proberen de accommodatie minimaal 3 dagen tussen twee
bezettingen leeg te laten. In dit geval, om ervoor te zorgen dat de accommodatie kan worden
gerouleerd, is het mogelijk dat we u in een andere accommodatie moeten plaatsen dan de
opgegeven.
In juli-augustus kunt u eventueel overwegen om op zondag aan te komen in plaats van op zaterdag
(na aanmelding) om uw accommodatie minimaal één dag leeg te laten en ons de tijd te geven om er
met nog meer zorg voor te zorgen. Om iedereen welkom te heten en te informeren wordt het
welkomstdrankje uitgesteld tot zondag 18.00 uur.
We vragen uitzonderlijk dat één of twee vertegenwoordigers per gezin maximaal het
welkomstdrankje bijwonen om het aantal deelnemers te beperken en de aanbevolen afstanden te
respecteren, anders zou het dragen van een masker verplicht worden.

Met goede wil en met een goed humeur komt alles goed!
En in ieder geval beter dan in de stad of op het strand ...
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Domaine de Gavaudun

20 juni 2020

RESTAURANT - Zomer 2020-programma

Zaterdag aankomst, vanaf 19.30 uur
Normaal restaurant met menu, op reservering voor aankomst om de indeling van de tafels voor te bereiden
volgens de grootte van de families.
Zondag 19:30
Mosselen en friet, ter plaatse of om mee te nemen (naar keuze), op reservering voor 14.00 uur
Respecteer de afstanden om bediend te worden, geen masker voor klanten nodig.
Maandag vanaf 19.30 uur
Hamburgers en friet, ter plaatse of om mee te nemen (naar keuze); reserveren gevraagd.
Woensdag vanaf 19.30 uur
Perigordian Parmentier (aardappelpuree, geraspte gekonfijte eend, uien) de dag ervoor op bestelling om
mee te nemen.
Opmerking: gastronomische markt in Salles, als deze plaatsvindt, niet aanbevolen in 2020 (te druk).
Donderdag 19:30
Barbecue: voorgerecht geserveerd aan tafel, grills en bijgerechten geserveerd op de grill, keuze uit
desserts, koffie.
Respecteer de afstanden om bediend te worden (geen zelfbedieningsbuffet), geen masker voor klanten
nodig.
Vrijdag vanaf 19.30 uur
Périgord-diner, op reservering om de indeling van de tafels voor te bereiden volgens de grootte van de
families.
Speciale gerechten voor volwassenen (vegetarisch, etc.) en kindermenu's, aangeven bij boeking voor 14.00
uur.
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