Beste Huurder van Vakantieschip Prins Willem-Alexander,
Allereerst zijn wij verheugd dat u de keuze heeft gemaakt om een vakantiereis te organiseren met
het Vakantieschip Prins Willem-Alexander. Wij zullen al het mogelijke doen om er een onvergetelijke
vaarweek van te maken, waar u en uw gasten nog lang op kunnen terugkijken.
Om uw verblijf aan boord van het Vakantieschip zo goed mogelijk te laten verlopen dragen wij als
Stichting Varende Recreatie de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde vaarvakantie voor
onze gasten.
In december 2019 startte een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus heeft zich inmiddels
wereldwijd verspreid en ook Nederland is in de ban van het Coronavirus. Overal worden er
maagregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, dit geldt ook voor de Prins
Willem-Alexander. We willen u graag enige duidelijkheid verschaffen hoe wij hier mee om gaan.


Op vakantie met Vakantieschip Prins Willem-Alexander
Hierin wordt het advies van RIVM en de GGD opgevolgd. Per week wordt met de meevarende
organisatie gekeken naar een veilig en verantwoorde keuze om wel of niet te gaan varen. Dit
geldt in elk geval tot 31 maart 2020.



Veilig varen met Vakantieschip Prins Willem-Alexander
Om uw verblijf aan boord van het Vakantieschip zo goed mogelijk te laten verlopen dragen wij als
Stichting Varende Recreatie ook onze zorg en verantwoordelijkheid met betrekking tot de
veiligheid en gezondheid van onze gasten. De stichting verzorgt de benodigde hulpmiddelen van
desinfectie van de handen. Tevens garanderen wij dat de gestelde hygiënemaatregelen van het
RIVM worden opgevolgd door de bemanning.



Welke maatregelen zijn van kracht?
Het is belangrijk dat alle hygiënemaatregelen van het RIVM worden opgevolgd. Dit zijn:
- Was uw handen goed en regelmatig, desinfecteer uw handen;
- Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog of een papieren wegwerpzakdoek;
- Gooi papieren zakdoekjes na gebruik direct weg en was uw handen; of desinfecteer uw
handen.
- Schud geen handen



Welke maatregelen worden er ingezet aan boord van het Vakantieschip?
- Er worden aan boord op diverse plekken infoposters opgehangen met betrekking to. de
uitvoering van goede handhygiëne;
- Er worden extra hulpmiddelen ingezet met betrekking tot desinfectie van de handen;



Met welke maatregelen dien ik als (reis)organisatie rekening te houden?
Het is belangrijk dat u de volgende middelen tot uw beschikking heeft tijdens uw reis met
betrekking tot hygiëne en eventuele voorzorgsmaatregelen:
- Handalcohol;
- Handschoenen;
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Haarnetjes;
Mondneusmaskers;
Spatbrillen;
Isolatiejassen;
Reiniging/desinfectiemiddelen alcohol 70% of een chlooroplossing) volgens protocol
verpleeg/ziekenhuizen.



Wat te doen als er tijdens de vakantiereis iemand ziek wordt?
Mocht er onverhoeds bij een klant, gast of vrijwilliger ontwikkelingen zijn van symptomen die
gerelateerd zijn aan het Coronavirus, zoals koorts (> 38), hoesten, kortademigheid/
benauwdheidsklachten. Dan dient de organisatie direct contact op te nemen met desbetreffende
(verpleeg)huisarts voor verdere adviezen/maatregelen.
De (verpleeg)Huisarts zal indien nodig contact opnemen met de GGD, vanaf dat moment wordt
het protocol van de GGD gevolgd. Voor zover mogelijk dient direct het protocol geïsoleerd
verplegen ingezet en nageleefd te worden volgens het protocol verpleeg/ziekenhuizen en zijn
beschreven maatregelen met betrekking tot leefregels en desinfectie direct van kracht!



Is het veilig om als groep/organisatie op vakantie te gaan in verband met het coronavirus?
De richtlijnen van RIVM en de GGD wordt continue gevolgd. Per week wordt met de meevarende
organisatie gekeken naar een veilig en verantwoorde keuze om wel of niet te gaan varen. Dit
geldt in elk geval tot 31 maart 2020.

Mocht er na het doornemen van dit document een aantal zaken niet geheel duidelijk voor u zijn?
Voor vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

J. Vierhouten
Directeur
Vakantieschip Prins Willem-Alexander.
Mobiel: 06-21547577
Mail: john@vakantieschip.nl
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R. Krol
Kapitein
Vakantieschip Prins Willem-Alexander
Mobiel: 06-41203093
Mail: kapitein@vakantieschip.nl

