HISWA RECRON

(versie 8: 23/8/2022)

Pandemische Paraatheid Coronavirus en scenario's watersport- en recreatiesector

Scenario
Beschrijving scenario

Fase 1
Fase 2
Het coronavirus leidt alleen tot milde
Er is een aanzienlijke kans dat we komende
klachten, vergelijkbaar met een verkoudheid. jaren nog te maken krijgen met een ernstiger,
Er is geen grote druk op het zorgsysteem.
griepachtig verloop. Dit kan tot zware
belasting van de zorg leiden, zeker als het
virus samenvalt met een stevig griepseizoen.

Uitgangpunten

Belangrijk dat sectoren preventieve
Belangrijk dat sectoren preventieve
Met welk maatregelenpakket zou men het
(Hoe) kunnen ondernemers zich
maatregelen nemen, geen juridische
maatregelen nemen, geen juridische
aantal risicovolle contacten sterk kunnen
voorbereiden op (gedeeltelijke)
verplichtingen vanuit de overheid,
verplichtingen vanuit de overheid,
verminderen, maar kan men nog wel
sluitingen, waardoor zij tijdelijk worden
bijvoorbeeld ventilatie, handen wassen
bijvoorbeeld zelftesten, ventilatie, hybride
rendabel ondernemen? Bijvoorbeeld CTB of
beperkt bij het ondernemen?
stimuleren.
vormen van activiteiten aanbieden.
placering.
Heldere criteria scenario's, tijdige en eenduidige communicatie, vooraf afgestemd met bedrijfsleven, inbreng bedrijven in MIT, eenduidige handhaving, inverventieloket voor
bedrijfsleven voor duiding regels, definities van actitiviteiten en sectoren.

Nodig van de overheid

Fase 3
Het griep+ scenario wordt mogelijk
afgewisseld met extra oplevingen door
bijvoorbeeld een nieuwe variant die
besmettelijker is en/of een onzeker of
ernstiger ziektebeeld kent en/of afnemende
immuniteit, waardoor er (tijdelijk) een hoog
risico ontstaat op overbelasting van de zorg.
Overheid legt verplicht maatregelen op. Dit
maatregelenpakket wordt in overleg met de
sector vormgegeven.

Fase 4 Noodrem!
Er is altijd een kleine kans dat er een
situatie ontstaat waarin een nieuwe
risicovolle variant zijn intrede doet, waarbij
hard ingrijpen (top down) vanuit overheid
nodig is.

Maatregelen algemeen

#1. Basis

#2. Preventie
(#1 Basis met extra maatregelen

#3. Interventie
(#2 Preventie met extra maatregelen)

#4.Noodrem Preventie
(#3 Interventie met extra maatregelen)

Gevolgen van maatregelen

Algemene maatregelen voor alle deelsectoren:
kampeerterreinen, bungalowparken,
groepsaccommodaties, buitensportbedrijven,
dagrecreatie-bedrijven, indoor sport en speelhallen.
Jachthavens, zeilscholen, jachtverhuur, chartervaart,
jachtwerven, jachtservicebedrijven, importeurs en
dealerbedrijven van pleziervaartuigen en materialen,
watersportdetailhandel, jachtmakelaars en
jachtexperts

Invoeren en communicatie over algemene
gedragsregels en hygiëne regels:
* handen wassen en ontsmetten
* geen handen geven
* hoesten en niesen in elleboog
* isoleren bij besmettingsgeval
* desinfectiemiddelen beschikbaar stellen
(gebruik géén ethanol)
* maximaal contactloos betalen
*
risico COVID'19 opnemen in RIE

Effect: beperkte kostenstijgingen. Nodig van
overheid: In alle scenario's: heldere, eenduidige
en tijdige communicatie naar inwoners, bedrijven
en handhaving. Plus noodloket voor
brancheorganisaties voor duiding en eventuele
corrigerende maatregelen

Ventilatie en schoonmaak

* extra ventileren voor alle binnenruimtes
* extra schoonmaak met name van
zoals kantoren, receptie, sanitaire gebouwen, contactpunten en sanitair.
recreatieruimtes, supermarkt, horeca en
zwembaden.
*Plaats CO2 meters met een
signaleringswaarde van 1.200 ppm

Effect: extra kosten ventilatie, warmteverlies dus
energieverbruik stijgt en hogere
schoonmaakkosten

Thuiswerken

* bij klachten of besmetting thuis (werken)
*kwetsbare medewerkers als mogelijk
thuiswerken (overleg bedrijfsarts)

Mondkapjes, spat en kuch schermen en routering
en placering

Zelftesten, CTB en terugbrengen bezettingsgraad
Juridische grondslag noodzakelijk vanaf fase
'continue strijd' en eenduidige regelgeving en
handhaving

* medewerkers werken als mogelijk
preventief thuis
* 1,5 m afstand houden. Als dit niet
haalbaar is bij binnenruimtes dan dragen van
niet medische mondkapjes type II(R)
invoeren tenzij placering
* Dringend advies zelftest / thuistest te doen *gezondheidscheck / verklaring bij langdurig
voordat binnenruimtes worden betreden.
verblijf >30 minuten
* Binnenruimtes: thuisblijfadvies voor
kwetsbare bezoekers.

Effect: thuiswerkvergoeding, mogelijk faalkosten
door minder communicatie

* Spat- en kuchschermen aanbrengen.
* Routering in binnenruimtes en
doorstroming bevorderen.

Effect: mogelijk daling bezoekers, meer
personele kosten en mentale belasting personeel.
Minder productief personeel.
* Voor binnen- en buitenruimtes met
groepsvorming zonder doorstroming en
>15 minuten verblijf en afstand < 1,5
meter: CTB 3G óf een zelftest / thuistest
ter plaatse afnemen inclusief controle
door ondernemer.
* Als ondernemer zelf niet daar voor
kiest, dan eis 1,5 meter afstand of 1 pers /
5m2.

Effect: aanzienlijke kosten aanschaf zelftesten,
aanzienlijke controlekosten, grote terugval (30%
tot 40%) van bezoekers (weigeraars en niet
gevaccineerden). Nodig van overheid:
vergoeding voor zelftesten. Exploitatiesteun
wegens omzetdaling en kostenstijging.
Voucherregeling valideren bij annulering van
gasten tbv behoud liquiditeit.

Algemene opmerkingen:
adviezen van RIVM zijn opgenomen in preventie en maatregelen overzicht, met uitzondering van beperking van groepsgrootte buiten eigen bubbel. Zie onderste rij over zelftesten
er is tot nu toe geen info beschikbaar over de effectiviteit van maatregelen
balans nodig tussen effectiviteit maatregel en gevolg bedrijfsvoering
het gat tussen verkoudheid scenario en griep+ scenario is best groot. Te ruwe overgang.
wie bepaalt wanneer we op basis van welke criteria we in welke fase aangekomen zijn? Komt er een dashbord?
branches betrokken bij besluitvorming MIT en communicatie naar het publiek
HISWA-RECRON sectorprotocollen functioneerden uitstekend in 2020 en 2021. Veiligheidsregio's advisereerden dit protocol aan alle watersport- en recreatieondernemers.
tijdige, nauwkeurige, volledige en zorgvuldige communicatie / vooroverleg van groot belang voor ondernemers ivm voorbereiding en omzetten reserveringen.
elke aankondiging vanuit de overheid (versoepeling / zeker verzwaring) heeft enorm effect voor reserveringen voor de periode en ver daarna. Afstemmen tijdig vooraf met branches
liquiditeitsbehoud is van groot belang, dus noodzakelijk is erkenning van vouchers als alternatief voor terugbetalen vooruitbetaalde gelden
bij scenario 3 en 4 is omzet / kostensteun van de overheid noodzakelijk, zeker als dit zich voordoet binnen nu en 12 maanden.
watersport- en recreatiesector zorgt bij uitstek voor (wenselijke) spreiding van personen naar buiten de stedelijke omgeving richting locaties waar veel ruimte is om afstand te houden
lockdown scenario heeft geen toegevoegde waarde in watersport- en recreatiesector. Het gros van de activitieiten is buiten of in de eigen bubbel (boot, vakantiehuis, caravan).
indien wel lockdown wordt ingevoerd omzet en vaste lasten compensatie nodig ook, passend bij seizoenskarakter bedrijven

