Corona protocol Chambres d'Hôtes Les 2 M
De zorg voor onze gasten heeft onze hoogste prioriteit. Vandaar dat we een
protocol hebben gemaakt dat voldoet aan de richtlijnen van de Franse overheid
en waarbij uw en onze veiligheid zo goed mogelijk kan worden gegarandeerd.
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en passen wij ons protocol indien nodig
aan de meest recente richtlijnen van de overheid aan.
Uiteraard zorgen wij voor regelmatige schoonmaak, daarnaast nemen we de
volgende maatregelen voor uw en onze veiligheid:



We komen niet meer bij u op de kamer tijdens uw verblijf, wat inhoudt dat uw bed niet
wordt opgemaakt en badkamer en toilet niet dagelijks worden schoongemaakt. U wordt
voorzien van handdoeken, wc papier, handzeep en schoonmaakmiddelen voor uw gehele
verblijf.



Lichtschakelaars en handvatten van de gezamenlijke ruimtes worden meerdere malen per
dag gedesinfecteerd.



Er staat hand sanitizer voor u om te gebruiken bij de ingang klaar.



Tijdens het bereiden van uw voedsel dragen we handschoenen en masker uit hygiënisch
oogpunt.



Voor onze ontbijt service gebruiken wij een uitgiftebalie, in plaats van de service aan tafel.



Er wordt telkens 1 stoel tussen u en de volgende familie vrijgehouden.



Indien nodig werken we met shifts (ontbijt en diner).



In het geval dat u geen open restaurant vindt voor uw excursie, kunt u een lunchpakket
meenemen.



De gezondheidsautoriteiten adviseren kamers zoveel mogelijk te ventileren, we verzoeken u
om de deur naar het balkon zo veel mogelijk open te houden (zeker als u niet aanwezig bent)



De gezamenlijke wc blijft gesloten, uw kan alleen op uw “eigen toilet” terecht.



Houd altijd 1,5 meter afstand, zowel tot ons als tot andere gasten.



Alleen nieuwe boekingen met een minimum verblijf van 3 nachten om te voorkomen dat er
veel wisselende gasten zijn.



Laat ons weten als u tijdens uw verblijf bij ons symptomen heeft die op corona zouden
kunnen wijzen. We zullen u ook in dit geval al onze hulp aanbieden.



Bij voorkeur betalen met pin of contactloos.

