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Routeboekje Assel Don Bosco Centrum 
 

Verblijf vanaf 26 november 2021 

 Groepen tot 30 personen mogen we ontvangen in Kampschuur. 

 Gemeenschappelijke wc’s en douches zijn te gebruiken 

 Groepen krijgen extra accommodaties/ruimte toegewezen 
Dit geldt met name voor groepen in de Kampschuur, de Piramide wordt 

vrijgehouden als er een groep in de Kampschuur verblijft. 

 In de Villa geldt een limiet van 15 personen (boven de 18 jaar). 

 

 

 

 

Het routeboekje is op basis van de aangekondigde aanscherping van 

de maatregelen door het kabinet. Deze zal aangepast worden op 

basis van nieuwe eisen en voorschriften. Wij volgen de richtlijnen 

van het kabinet en het RIVM. 
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Toelichting op het protocol 
Het doel van dit protocol is om inhoud te geven aan een veilige 

openstelling van ons centrum, waarbij we rekening houden met het Covid-19 

virus. 

Het protocol beschrijft de maatregelen en gezondheidsadviezen binnen Assel 

Don Bosco Centrum om de veiligheid van gasten en vrijwilligers te 

waarborgen. 
 

 

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor het protocol: 

 Een veilige omgeving bieden voor alle gasten en vrijwilligers 

 Het naleven van de 1,5 meter maatregel (voor kinderen en jongeren t/m 

18 jaar en personen uit hetzelfde huishouden geldt dit niet) in en 

rondom de Villa, de kampschuur en de Piramide. 

 Zo min mogelijk tot géén fysiek contact tussen gast en vrijwilliger 

 Aanvullende hygiëne maatregelen voor gasten en vrijwilligers 
 

In Assel Don Bosco Centrum verblijven besloten groepen met een reservering 

vooraf:  

er is altijd sprake van een controleerbare stroom van personen. 
 

Het protocol sluit aan bij de geldende gezondheidsadviezen van het RIVM. 

Bij de totstandkoming van het protocol is als basis gebruik gemaakt van het 

format, dat is ontwikkeld door koepelorganisaties VNO/NCW en MKB Nederland, 

in samenwerking met het RIVM en verschillende ministeries, waaronder het 

ministerie van EZK. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-

bedrijven/evenementen-en-vakantielocaties 
 

 

Wet- en regelgeving 
Het vastgestelde protocol is géén vervanging van de geldende wet- en 

regelgeving, waaronder de geldende noodverordeningen.  

Door de maatregelen uit het protocol toe te passen geven wij invulling aan 

de geldende maatregelen en de gezondheidsadviezen en laten daarmee zien aan 

de wet- en regelgeving te voldoen. 
 

Het protocol is onderhevig aan wijzigingen die kunnen worden aangebracht 

die verband houden met nieuwe eisen en voorschriften die vanuit de 

overheden worden gesteld. De laatste versie is steeds terug te vinden op 

onze website: https://asseldonboscocentrum.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/evenementen-en-vakantielocaties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/evenementen-en-vakantielocaties
https://asseldonboscocentrum.nl/
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Protocol voor vrijwilligers in het Centrum 
 

Voor vrijwilligers van Assel Don Bosco Centrum gelden de volgende 

voorzorgsmaatregelen om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen 

werken: 

 

o Vrijwilligers die tot een risicogroep behoren werken zoveel mogelijk 

thuis 

o Vrijwilligers blijven thuis bij de volgende klachten: verkoudheid – 

niezen – hoesten – keelpijn – moeilijk ademen – koorts. Blijf thuis, 

ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Pas als een vrijwilliger 

24 uur klachtenvrij is mag hij of zij weer op het centrum komen. 

o Vrijwilligers blijven thuis als iemand binnen het huishouden koorts 

heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten. 

o Vrijwilligers houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en 

de gasten. 

o Schud geen handen. 

o Hoest en nies in de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. 

o Handen worden regelmatig gewassen volgens de richtlijnen van het 

RIVM. Hiervoor worden desinfecterende middelen beschikbaar gesteld. 

o Werkbenodigdheden worden niet met anderen gedeeld. 

 

Het bestuur en de coördinatoren van Assel Don Bosco Centrum zijn 

verantwoordelijk voor de naleving van het protocol door de vrijwilligers. 

Onze vrijwilligers zijn op de hoogte van dit protocol en krijgen een 

instructie over naleving en handhaving van het protocol. 

 

Protocol voor gasten in het Centrum 
 

Voor de gasten in Assel Don Bosco Centrum gelden de volgende 

voorzorgsmaatregelen om op een veilige en verantwoorde manier in het 

centrum te verblijven: 

o Gasten blijven thuis bij de volgende klachten: verkoudheid – niezen – 

hoesten – keelpijn – moeilijk ademen – koorts.  

o Gasten blijven thuis als iemand binnen het huishouden koorts heeft 

(vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten. 

o Gasten houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en de 

vrijwilligers. 

o Schud geen handen. 

o Hoest en nies in de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. 

o Handen worden regelmatig gewassen volgens de richtlijnen van het 

RIVM.  

o Lees vooraf de aangescherpte maatregelen die gelden voor het 

verblijf. 

o Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers op. 

 

Assel Don Bosco Centrum zorgt voor de randvoorwaarden en duidelijke 

richtlijnen om een veilige omgeving te creëren. Voor de naleving en 

handhaving van het protocol hebben gasten ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Tijdens het verblijf is een groep zelf 

verantwoordelijk en kunnen onze vrijwilligers niet voortdurend toezien op 

de omgang binnen onze accommodaties. 
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Protocol hygiëne in het Centrum 
 

Binnen Assel Don Bosco Centrum gelden aanvullende hygiëne maatregelen voor 

gasten en vrijwilligers. 

 

Persoonlijke hygiëne 

 Schud géén handen 

 Hoest en nies in de elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Handen worden regelmatig gewassen volgens de richtlijnen van het RIVM 

 

Maatregelen 

 Posters met hygiëneregels hangen bij de ingang van de accommodatie en 

worden binnen bij de aanwezige voorzieningen herhaald. 

 Assel Don Bosco Centrum stelt desinfecterende handzeep en handgel 

beschikbaar voor gasten en vrijwilligers 

 

Hygiëne accommodatie 

 De accommodatie wordt met zorg schoon gemaakt voor aankomst van 

groepen conform de richtlijnen van het RIVM. Extra aandacht gaat uit 

naar handcontactpunten. 

 De sanitaire ruimtes worden voor aankomst en na vertrek van groepen 

schoon gemaakt conform de hygiëne-richtlijnen.  

 Wij adviseren gasten om tijdens hun verblijf de hygiëne-richtlijnen 

in acht te nemen. Hiervoor stelt Assel Don Bosco Centrum hygiënische 

reinigingsspray op alcoholbasis ter beschikking. In te zetten bij het 

schoonmaken van de tafels na het eten, het aanrechtblad in de keuken 

en het sanitair.  

 Vuilniszakken dienen dagelijks geleegd te worden. 

 Tijdens het verblijf is ventilatie erg belangrijk.  
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Protocol verblijf in het Centrum 
 

Om het verblijf van gasten in onze accommodaties zo veilig en verantwoord 

mogelijk te laten verlopen hebben we diverse maatregelen en aanpassingen 

doorgevoerd. 

 

Communicatie 
Om gasten zo goed en duidelijk mogelijk te informeren over de maatregelen 

en gezondheidsadviezen die gelden, worden deze als volgt gecommuniceerd: 

 Het protocol is te bekijken op onze website. 

 In de mail informatie, voorafgaande het verblijf, staat een link naar 

het protocol. 

 Tijdens het ontvangst / de aankomst worden de belangrijkste 

maatregelen doorgenomen met de contactpersoon van de groep. 

 De gedragscode voor gasten zit in de informatiemap die bij aankomst 

wordt overhandigd aan de contactpersoon en hangt op meerdere plekken 

in de accommodatie. 
 

Indien nodig worden tussentijds updates van regels uitgedeeld of 

aangekondigd. 

 

Accommodatie 
o Wij beheersen het aantal gasten dat tegelijkertijd op locatie 

aanwezig mag zijn, om zo de 1,5 meter afstand te waarborgen. Hierbij 

volgen wij de richtlijnen over het maximum aantal toegestane gasten 

per accommodatie. 

o Er worden vooraf afspraken gemaakt over het mogelijk toewijzen van 

extra ruimten. 

o In de accommodatie is er zoveel mogelijk sprake van routering en 

looprichting. 

 

Eet- en recreatiezalen 
o Bij de inrichting van de eet- en recreatiezalen (tafels en stoelen) 

is er rekening gehouden met de 1,5 meter afstand tot elkaar. Gasten 

treffen bij aankomst een vaste opstelling aan. Deze mag naar eigen 

inzicht en op eigen verantwoordelijkheid worden aangepast.  

 

Slaapkamers en slaapzalen 
o Door het aantal gasten per accommodatie te beheersen is het mogelijk 

om, zonder bedden te verplaatsen, 1,5 meter afstand tussen de 

hoofdkussens te garanderen. 

o Wij verzoeken om de slaapkamers overdag niet of zo min mogelijk te 

gebruiken en af te sluiten om zo min mogelijk loop in de gangen te 

krijgen. 

o Zorg voor voldoende ventilatie op slaapkamers en slaapzalen. 

 

 

 

Sanitair 
o Er zijn niet zoveel personen toegestaan op het sanitair als dat er 

toiletten en douches aanwezig zijn – 1 persoon per wastafel.  

o In de kampschuur zijn er twee sanitaire ruimtes. In elke ruimte zijn 

twee toiletten en twee douches beschikbaar. De middelste toilet en 

douche worden afgesloten. Bij de wasbakken geldt ook dat de middelste 

wasplek niet beschikbaar is. 

o De toiletten en douches zijn allemaal gescheiden van elkaar (aparte 

hokjes). 

o Wij vragen groepen om zelf handzeep e.d. mee te nemen voor het 

sanitair. Assel Don Bosco Centrum draagt zorg voor desinfecterende 

handgel.  
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Keukens 
o Er zijn maximaal 2 personen toegestaan per keuken. 

 

Terrein 
o Er worden vooraf afspraken gemaakt over het gebruik van het terrein 

en het sportveld. 

o Het terrein achter de kampschuur en de oude stal richting de 

boerderij is privéterrein en niet beschikbaar voor onze gasten. 

o Waar nodig zijn looproutes op het terrein aangegeven. 

 

Aankomst 
o Er worden vooraf afspraken gemaakt over de aankomsttijd van de groep. 

o Auto’s kunnen geparkeerd worden op de daarvoor bestemde 

parkeerplaatsen. 

o Groepen melden zich op de afgesproken locatie zoals vermeld in de 

reservering. Indien ze niemand aantreffen kunnen ze telefonisch 

contact opnemen met tel: 06-124 021 84. 

o 1 persoon (bij voorkeur de contactpersoon) meldt zich bij de 

gastvrouw/ -heer voor het inchecken. 

o Informatiemap, sleutels e.d. worden gedesinfecteerd en klaargelegd 

voor de groep waarna zij deze zelf kunnen pakken. 

o Afspraken, regels en instructies worden doorgenomen en na akkoord 

ondertekend – pen en papier worden doorgeschoven. 

o Gastvrouw / -heer en contactpersoon zijn elkaars aanspreekpunt. 

Contact met andere gasten en vrijwilligers dient zoveel mogelijk 

vermeden te worden. 

 

 

 

 

 


