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Coronamaatregelen

Wat
In Corona-tijden zijn er verscherpte maatregelen en veiligheidsvoorschriften
waaraan we ons houden om een geslaagde en veilige VillaMax vakantie te
organiseren.
Algemene afspraken
 Iedereen (gezinnen en medewerkers) is mee verantwoordelijk voor het
respecteren van de algemene afspraken.
 Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de VillaMax
vakantie. Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die
betrokken is, kinderen en ouders
 Ieder gezin krijgt een eigen woning, inclusief afgesloten tuin.
 Je brengt je eigen mondmasker mee
 Hou rekening met de social distance
 Was of ontsmet vaak je handen
 Bedek op plaatsen waar social distance niet mogelijk is, je mond en neus
met een mondmasker.
Onderhoud woningen
 De woningen worden door vzw Bielebale schoon gemaakt voor aankomst
rekening houdende met alle extra (Corona)veiligheidsmaatregelen.
 Elk gezin is tijdens de vakantieweek verantwoordelijk voor het onderhoud
van de woning. Na het vertrek wordt de woning opnieuw grondig
gereinigd, rekening houdend met alle extra
(Corona)veiligheidsmaatregelen.
Gezamenlijke activiteiten
 Er worden enkele eetmomenten gezamenlijk aangeboden. Deze worden
zo georganiseerd dat alle algemene afspraken worden gerespecteerd
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 Ieder gezin brengt bord, bestek, glazen, … mee vanuit zijn eigen woning
(bubbel) en doet ook nadien de afwas van zijn eigen materiaal
Kinderanimatie
 Wordt aangeboden met respect voor de algemene afspraken
 In elke woning staat een Kinderanimatiebox. Hierin zitten de spullen die
nodig zijn om deel te nemen aan de kinderanimatie. Deze is +72 uur voor
de start van de vakantie gemaakt.
Uitstappen gezinnen
 Je kan gewoon op uitstap gaan met je gezin.
 Het aanbod dat VillaMax aanbiedt krijg je op voorhand en hieruit kan je al
een keuze maken. Inkomtickets worden op voorhand besteld en
meegegeven bij de start van de vakantie
Overdracht materiaal/documenten/zwembadticketjes/…
 Voor zo goed het kan worden documenten, materialen, zwembadticketjes,
… op voorhand in de woning klaar gelegd.
 Elke andere vraag mag natuurlijk ook nog gesteld worden, rekening
houdende met de algemene afspraken.
Wat bij ziekte?
 We voorzien een quarentaine-kamer in een ander gebouw, los van de
woningen. Bij ziekte kan deze ingenomen worden.
 Voor het gezin met de zieke persoon eindigt de VillaMax-vakantie.
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