Fika in corona-tijden
Beste gasten,
We zijn blij je ondanks alles toch te mogen ontvangen. Fika B&B werd voor je komst schoongemaakt
en gedesinfecteerd volgens de richtlijnen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.
We vragen nu graag je medewerking om Fika netjes en virusbestendig te houden. Mogen we je
daarom wijzen op volgende aandachtspunten:

• Wat wordt van jou verwacht:
• Was je handen regelmatig, ontsmet ze zeker vooraleer je naar het ontbijt komt.
• Niezen of hoesten? Gebruik een papieren zakdoek en gooi die nadien onmiddellijk weg in het
daarvoor voorziene vuilbakje.

• Wanneer je de kamer verlaat, respecteer dan de 1,5 meter afstand. Indien onmogelijk gebruik
mondmaskers.

• Vermijd lichamelijk contact met anderen dan je gezinsleden.
• Vermijd contante betalingen en kies voor overschrijving of de bancontact-app.
• In de B&B
• Gebruik de hygiënesleutel om de toetsen op het toegangsklavier in te drukken.
• Telkens als je de B&B betreedt, ontsmet je handen met de ontsmettingsgel.
• Je sleutel en hygiënesleutel werden ontsmet, hou deze bij en volg onze richtlijnen. Raak zo
min mogelijk iets aan op weg naar je kamer.

• Ventileer regelmatig je kamer.
• Plaats je vuilbakje elke ochtend voor de kamerdeur.
• Betreed zo weinig mogelijk de gemeenschappelijke ruimte Ekorren. Het toilet op de gang is
afgesloten.

• De keuken is omwille van de hygiëneregels niet beschikbaar. Iets nodig uit de keuken? Laat het
ons dan weten, we zetten het voor je klaar.

• Ook het gebruik van de koelkast moet zoveel mogelijk worden beperkt. Laat het ons weten als
je er iets in wil bewaren.

• Wil je iets uit onze honesty bar? Geef ons dan je bestelling door, we zetten het voor je klaar in
de koelkast samen met de glazen.

• De kamers worden tijdens het verblijf niet meer gepoetst. Heb je verse handdoeken nodig,
geef ons dan een seintje.

• Wandel- en fietskaarten mogen we niet meer uitlenen. Ook de toeristische brochures zijn

verdwenen. We verwijzen daarom naar de toeristische dienst aan de kerk. Je kan er terecht
van maandag tot zaterdag van 9.30 tot 12 u en van 13 tot 17 u. Op zondag open van 10 tot 16 u.

• Wijzelf
• Ook wij ons moeten houden aan de wettelijke voorschriften. Daarom zullen onze service en
•

faciliteiten anders lijken maar op onze gastvrijheid mag je meer dan ooit rekenen. Wij reinigen
en ontsmetten elke dag de schakelaars, de deurknoppen, het toegangsklavier, enz…
Je kan ons steeds contacteren per sms, per telefoon of druk gewoon op de deurbel voor
eventuele vragen. Uiteraard staan wij ook ter beschikking voor jullie (op 1,5 meter afstand ).

We zijn ervan overtuigd te mogen rekenen op je medewerking! Geniet van je verblijf!
Hilde en Carl

