Annage protocol Corona maatregelen Skûtsjesilen en praamvaren (versie 7
augustus)
Dit protocol is bedoeld voor gasten van Annage Skutsjesilen & Events, deze geldt specifiek voor het zeilen
met gasten aan boord van skutsjes, het betreft alleen dag, middag en avondtochten, deze schepen hebben
geen binnenverblijf!

Skûtsjesilen is weer toegestaan zonder 1,5 meter.
Zeilen op charterschepen wordt gezien als sport. Dat betekent dat er geen afstand
gehouden hoeft te worden en het mondkapje bovendeks niet nodig is. De verruiming
geldt voorlopig alleen voor de zeilvaart. Mocht u toch graag 1,5 meter afstand blijven
bewaren, varen wij ook graag op deze manier voor u uit.
Zeilschepen kunnen weer vol bezette dagtochten gaan varen. Bovendeks hoeft er geen
afstand bewaard te worden en er is geen mondkapje nodig. Dat heeft het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt op 10 juli 2020.

Maatregelen aan boord 1,5 meter
Gebruik protocol
Aan boord kunnen onderstaande maatregelen genomen worden om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te
maken. Per schip zullen die maatregelen op details verschillen. Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk
van de richtlijnen van het RIVM. Als die richtlijnen soepeler of strenger worden, zullen de onderstaande
maatregelen worden aangepast.

posities aan boord van een skûtsje

Posities aan boord van een zeilpraam

Protocol aan boord
1.Maatregelen voorafgaand aan zeiltocht

Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. Maatregelen worden op de website
van de ondernemers gepubliceerd en gedeeld in overeenkomst.
 De namen en telefoonnummers worden vooraf door de coördinator verzameld en aan Annage
overhandigd. (bij contactonderzoek worden deze aan de GGD overhandigd)
 De gasten worden er op geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen corona
verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen.
 Geef, in de overeenkomst, het maximum aantal deelnemers aan dat tegelijkertijd aan boord mag.
Bepalend is de voorgeschreven groepsgrootte/-samenstelling zoals bepaald in de richtlijnen van
het RIVM en de Rijksoverheid.
 Klanten informeren wat er lokaal is toegestaan.
 Betaling geschiedt vooraf.

2. Algemene maatregelen, 1,5 meter
 Op de locatie hangen duidelijk zichtbaar hygiëne instructies.
 Houd bij het aan boord gaan en op vaste wal 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouding
uitgezonderd).
 Waar nodig zijn afstandsmarkeringen aangebracht.
 Er wordt aan de de gasten uitgelegd welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen
bijdragen aan een veilige omgeving. (Zie instructies aan gasten en personeel.)
 Wandelroutes definiëren aan boord (eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of
pijlen anders wachtplaatsen aanduiden).
 Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon.
 Bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand.

3. Algemene maatregelen, hygiëne

 Hang duidelijk zichtbaar een hygiëne instructie op in verschillende talen.
 Regelmatig uitleg aan gasten over de maatregelen.
 Zorg ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te
ontsmetten. (deze zijn in de koelbox
 Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden

4. Instructies/training bemanning

 Uitleg en oefenen extra hygiëne maatregelen (schoonmaak) en algemene maatregelen zoals aan –
en van boord gaan en omgaan met beschermingsmiddelen.
 Uitleggen hoe corona gerelateerde klachten kunnen worden herkend en wat te doen.
 Dagelijkse briefing bemanning.
 Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden?
 De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels.
 Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol.
 Als bemanningslid corona verschijnselen krijgt dan van boord en vervangen door ander
bemanningslid.

5. Ten slotte

 Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of
reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol.
 In geval er bij een opvarende achteraf corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek
verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de
aanwijzingen van de GGD opvolgen.

