Sectorale aanpak
COVID-19

Naar worst case

Van verkoudheid
Doel: toegankelijk houden van
de zorg

Noodremmaatregelen
Overheid en samenleving
Voorbeelden van maatregelen:
•
Terug naar 1 gast per 10 m2
•
1 G evt. op parking
Opgelegd vanuit de overheid

Sauna en Wellness Branche
Algemene aandachtspunten:
Ventilatie:
• Voorbeelden van sectoren over hoe zij dit
dwarsdoorsnijdende thema kunnen
implementeren
• Temperatuur van de sauna’s is boven de
70 graden en vernietigt COVID-19
• Zorgdragen voor optimale ventilatie in
overige ruimten, ramen open, spuien waar
nodig
• CO2 meters kunnen helpen om meer
inzicht te krijgen over luchtkwaliteit

Doel: maatregelen en adviezen
ter voorkoming verspreiding van
covid-19 en het voorkomen van
noodrem-maatregelen

Communicatie en gedrag:
• Voorbeelden van sectoren over hoe zij dit
dwarsdoorsnijdende thema
implementeren
• Elke gast krijgt een e-mail met informatie
• We hebben een animatie gemaakt met
informatie t.b.v. de gast
• Routing en signing is aanwezig binnen de
bedrijven
• Medewerkers informeren over alle
basisregels en pre- interventiemaatregelen
• COVID-19 manager per locatie die toeziet
op naleving van de maatregelen.
Aandacht voor kwetsbaren:
Er is een grote groep mensen die klachten
heeft zoals luchtwegklachten, spierziekten,
psoriasis etc.. Deze mensen hebben enorm
baat bij regelmatig sauna-baden gebruik. Dit
zorgt voor pijnreductie en draagt bij aan een
betere kwaliteit van leven. Onze bedrijven zijn
voor hen dan ook essentieel.
Binnen onze bedrijven is er van nature een
gepaste afstand en er is ruimschoots
voldoende plek voor de gast om afstand van
elkaar te houden. Gast dient dus ook zijn eigen
verantwoordelijkheid te nemen.

Doel: maatregelen en adviezen
ter bevordering van de algemene
gezondheid

Doel: maatregelen en adviezen
ter voorkoming verspreiding van
covid-19
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Interventiemaatregelen
Juridisch niet- afdwingbare maatregelen
•
Placeren in restaurant
•
Openingstijd sluiting om min. 22.00
uur, eerder geen averechts effect
•
1 gast met 5 m2
•
Thuiswerkadvies kantoormedewerkers
•
Advies gebruik zelftesten
•
Spreiding van drukte

Preventiemaatregelen

Ventilatie conform bouwbesluit
Contactloos betalen
Hygiëne conform sectorprotocol
Looproutes
Registratie en gezondheidscheck
Werken met reserveringsblokken
Max. 2 gasten per reservering
Reserveren op tijdstip om drukte te voorkomen
Sauna = gezond en verbetert het imuunsysteem

Juridisch afdwingbare maatregelen
•
1,5 meter afstand houden
•
Mondkapjesplicht bij verplaatsing in
openbare ruimtes
•
CTB 3G (mits aantoonbaar bewijs
interventiemiddel)
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Spat- en kuchschermen
Afstand houden waar mogelijk
Advies gebruik zelftesten
Benadrukken basisadviezen
Aanscherpen schoonmaakprotocol

Basismaatregelen
Sectoren ondersteunen de basisadviezen en doen wat wordt verstaan onder goed werkgeverschap
Overheid
Samenleving
•
•
•

Zicht op het virus
Testen en traceren (basiscap.)
Vaccineren (basiscap.)

•
•
•

Wijkgerichte aanpak
Optimalisatie zorgketen
Communicatie (basis)

•
•
•
•

•
Volgen bron- en basismaatregelen, zoals niezen in de elleboog
Thuisblijven bij klachten
•
Bevorderen gezonde leefstijl
Ventilatie

Naleven en communiceren van
basisadviezen (zoals thuisblijven bij
klachten)
Algemene schoonmaak- en
hygiëneprotocollen

