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Corona Protocol Gasten 
  
Beste gast, 
 
We heten u van harte welkom in het klooster. Wij vragen u om dit document goed door te 
lezen en u aan de gestelde maatregelen te houden. Heeft u vragen of opmerkingen dan 
horen wij deze graag van u. Wij wensen u een fijn, prettig en bovenal veilig verblijf toe! 
 
 
Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid en het RIVM: 

• Vanaf 25 september is alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs. Het 
gebruik van het coronatoegangsbewijs dient samen met het identiteitsbewijs te 
worden gecontroleerd. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent 
gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag* van 
maximaal 24 uur oud**.  

• Blijf thuis als u klachten heeft of als uw huisgenoten klachten hebben of hebben 
gehad in de afgelopen 10 dagen 

• Was regelmatig uw handen met zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 

• Schud geen handen 
 

* voor meer in formatie over het maken van een testafspraak verwijzen we u naar:  
 http://www.testenvoortoegang.org 

**Voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs verwijzen we u naar: 
 https://coronacheck.nl of bekijk de bijlage op pagina 3.  

 
 
Algemene maatregelen  

• De ontvangst is bij de hoofdingang van het kloostergebouw, ook als uw programma in 
de Herberg plaats vindt.  

• Bij aankomst in het klooster informeren wij naar de gezondheid van u en uw 
huisgenoten en checken wij uw coronatoegangsbewijs op de geldigheid zoals 
hierboven beschreven.   

• Krijgt u klachten tijdens uw verblijf dan verzoeken we u om naar huis te gaan en dit 
voor vertrek te melden bij het secretariaat. 

• Wij vragen u om direct bij binnenkomst uw handen met desinfecterende gel te 
reinigen.  

• Neem uw jas, tas of koffer mee naar uw slaapkamer of de zaal en hang uw jas daar 
over uw eigen stoel.  

    
Gebruik sanitair 

• Individuele gasten met een kamer in de Herberg verzoeken wij om gebruik te maken 
van eigen toilet.  

• Per toilet zijn schoonmaakdoekjes en een alcoholpompje aanwezig, indien u het 
prettig vindt om deze zelf schoon te maken. Wij maken het sanitair eveneens 
regelmatig schoon. 

 
 
 

http://www.testenvoortoegang.org/
https://coronacheck.nl/
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Maaltijden en koffie/thee/drankjes 

• De maaltijden worden in de Refter klaargezet en kunnen in de aangewezen eetzalen 
of buiten genuttigd worden.  

• Op elke zaal is een koffieapparaat aanwezig dat u zelf kunt bedienen.  

• Onze medewerkers keuken en huishouding dragen handschoenen bij de bereiding 
van de maaltijden en werken geheel volgens de HACCP richtlijnen.  

 
 
Deelname vieringen Kapel 

• Wij vragen u bij binnenkomst en bij vertrek de aanwijzingen op te volgen. 

• Indien u het prettig vindt om zelf uw zitplaats schoon te maken na de dienst, dan kan 
dit met de schoonmaakmiddelen die aanwezig zijn in de sacristie.  

• Bij het einde van de viering verlaten de paters als eerste de ruimte.  

• De eucharistieviering op zondag is in overleg met het secretariaat weer mogelijk, 
vraag dit na bij uw begeleider.   

 
 
Overnachting  

• Er worden vooralsnog alleen 1-persoons slaapkamers in gebruik genomen met zowel 
eigen sanitair (Herberg) als gedeeld sanitair op de gang (Kloostergebouw). 

• Wij verzoeken u om aan het einde van uw verblijf uw linnengoed en handdoeken op 
de gang neer te leggen.  

 
 
 

Ten slotte 
We zijn ons er van bewust dat we veel van u als bezoeker vragen. Toch rekenen we op uw 

volledige medewerking, want alleen samen kunnen we een prettig en veilig verblijf 
waarborgen!  
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