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Inleiding: 

Dit document betreft alle maatregelen die wij tot nu toe hebben getroffen per 

afdeling. Dit is een dynamisch document dat elke dag wordt aangepast naar de 

eventuele nieuwe maatregelen welke de overheid neemt.  

 

Leidend voor al onze maatregelen is het RIVM. Onderstand communiceren wij in ons 

hele bedrijf.  
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Algemene maatregelen voor alle medewerkers op Strandpark Vlugtenburg 
 
Op Strandpark Vlugtenburg hebben wij een bedrijfsruimte waar meerdere afdelingen 
samen komen en samen eten. Wij hebben nu door het Corona Virus de maatregelen 
voor alle medewerkers aangepast. Maatregelen voor alle medewerkers van 
Strandpark Vlugtenburg zijn: 
 
* Meerdere keren per dag goed de handen wassen. 
- Wij als Strandpark Vlugtenburg zorgen voor voldoende handzeep. 
* Gebruik van papieren zakdoeken en papier om handen af te drogen. 
- Wij als Strandpark Vlugtenburg hebben op meerdere plaatsen in het 
bedrijfsgebouw Tork papier dispensers hangen. 
* We gebruiken standaard handschoenen. 
- Wij als Strandpark Vlugtenburg zorgen voor voldoende handschoenen. 
* We houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Zowel in de kantine (plekken waar je kan zitten zijn aangegeven), 
kantoren, bedrijfsruimte en op het park. 
* We hebben de pauzes van de diverse afdelingen opgesplitst. 
- Housekeeping neemt de vroege pauzes (10 uur, 12 uur en 15 uur). De 
technische dienst en groenvoorziening neemt de late pauzes (10.30 uur, 12.30 uur 
en 15.30 uur) 
- Receptie blijft in de receptie. 
* Bij koorts, verkoudheidsklachten, keelpijn of koorts meld je je af bij je leiding 
gevende. 
- Zoals het RIVM heeft aangeven. We volgen uiteraard de regels van het RIVM op. 
  

Communicatie intern: 

Er wordt meerdere malen per dag overlegd met alle afdelingshoofden en de 

directeur. Dit gebeurt in de ochtend om 9:00 en aan het eind van de dag om 17:00. 

Al het personeel (ook diegenen die thuis zitten) worden op de hoogte gehouden van 

alle ontwikkelingen en maatregelen die wij als bedrijf hebben genomen. 

 

Communicatie extern: 

Extern communiceren wij via onze social media kanalen en via onze website. Zie 

hiervoor: https://vlugtenburg.nl/maatregelen-coronavirus-op-strandpark-

vlugtenburg/  Op de centrale plekken is onze communicatie heel duidelijk 

doormiddel van posters, stickers en duidelijke afbakeningen. Zo hebben wij op onze 

receptie een deurbeleid waarbij we maar 1 gast per keer naar binnen laten. Dit doen 

wij doormiddel van onze schuifdeur per keer te openen. Daarnaast hebben wij onze 

balie verbreedt en een plexiglas opgehangen waardoor de kans op besmetting 

minimaal is. 

https://vlugtenburg.nl/maatregelen-coronavirus-op-strandpark-vlugtenburg/
https://vlugtenburg.nl/maatregelen-coronavirus-op-strandpark-vlugtenburg/
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Housekeeping (schoonmaak) 

  

Strandpark Vlugtenburg heeft een eigen housekeeping team bestaande uit 6 dames 
en een hoofd housekeeping. Dagelijks maken en houden zij bungalows en de diverse 
gebouwen op Vlugtenburg schoon. In verband met het corona virus hebben wij onze 
schoonmaak maatregelen aangepast/aangescherpt. 
 
Maatregelen met betrekking tot de housekeeping: 
 
* Schoonmaaksters werken ten alle tijden met handschoenen. 
- Wij als Strandpark Vlugtenburg zorgen voor voldoende handschoenen 
voor de dames van de schoonmaak. Zodat er nooit misgegrepen wordt. 
 
* Schoonmaaksters houden tijdens werkzaamheden ook 1,5 meter afstand van 
elkaar. 
- In de bungalows is dit geen probleem omdat iedereen op haar eigen plekje werkt. 
 
* Het schoonmaken van de deurklinken gebeurd meerdere malen per dag. 
- 4x per dag maken wij alle deurklinken van het bedrijfsgebouw schoon. 
In de receptie 3x per dag. En bij het toiletgebouw op de camping 2x per dag. 
 
* Het schoonmaken van de toiletten gebeurd meerdere malen per dag. 
- In de ochtend en in de middag. Zo nodig worden deze een keer extra 
meegenomen in de schoonmaakronde. 
 
* Het toiletgebouw op de camping wordt meerdere malen schoongemaakt per dag. 
- In de ochtend en in de middag. Zo nodig wordt het toiletgebouw nog een keer extra 
schoongemaakt. 
 
* De toiletten en de deurklinken op de receptie worden meerdere malen per dag 
schoongemaakt. 
- In de ochtend, onder de middag en eind van de middag. 
 
* Als er nog iets gebracht moet worden bij gasten doen wij dit op de volgende 
manier:  
- Er wordt aangeklopt. Als de gasten thuis zijn leggen wij het te brengen artikel op de 
deurmat buiten meer en stappen we naar achter. Als de gast het artikel heeft gepakt 
wensen wij hem of haar nog een fijne dag. Als de deur gesloten is vervolgen wij onze 
weg. Als de gast niet thuis is. Leggen wij het artikel op de deurmat binnen neer. Dit 
alles doen wij met handschoenen aan. 
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Schoonmaak bedrijfsruimte: 
 
In onze bedrijfsruimte komen meerdere afdelingen samen. De afdelingen hebben op 
verschillende tijden pauze zodat we elke keer maar met een klein aantal 
medewerkers in de bedrijfsruimte zijn op de gepaste afstand van 1,5 meter. De 
housekeeping verzorgt de schoonmaak van de bedrijfsruimte. Dit alles doet de 
housekeeping met handschoenen aan. En mochten er meerdere medewerksters 
aanwezig zijn dan houden wij 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
Schoonmaken van de deurklinken: 
De deurklinken worden 4x per per dag schoongemaakt. We gebruiken voor het 
schoonmaken van de deurklinken Sani 100 pur eco en een schone roze microvezel 
doek. En een nieuwe schone roze microvezel doek. En deze wordt na gebruik 
gewassen. We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat we weten hoelaat en 
door wie het is schoongemaakt. 
 
Schoonmaken van de wasbak 
De wasbak wordt 2x per dag schoongemaakt. Wij gebruiken hiervoor Sani 100 pur 
eco en een schone roze microvezel doek. En deze wordt na gebruik gewassen. 
We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat we weten hoelaat en door wie het 
is schoongemaakt. 
 
Schoonmaken toiletten 
De toiletten worden 2x per dag schoongemaakt. Wij gebruiken hiervoor Sani Clonet 
voor in het toilet en Sani 100 pur eco voor het schoonmaken van het toilet. Wij 
gebruiken hiervoor een schone roze microvezel doek. En deze worden na gebruik 
gewassen. We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat we weten hoelaat en 
door wie het is schoongemaakt. 
 
Schoonmaken wasbak: 
De wasbak bij de toiletten worden 2x per dag schoongemaakt. Wij gebruiken 
hiervoor Sani 100 pur eco voor het schoonmaken van het toilet. En een schone roze 
microvezel doek. En deze wordt na gebruik gewassen. 
We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat we weten hoelaat en door wie het 
is schoongemaakt. 
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Schoonmaken kantine: 
De tafels in de kantine en het aanrecht in de kantine worden 2x per dag 
schoongemaakt. Wij gebruiken hiervoor Sprint 200 pure eco. En een schone blauwe 
microvezel doek. En deze wordt na gebruik gewassen. 
We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat we weten hoelaat en door wie het 
is schoongemaakt. 
 
Schoonmaken scherm koffiezetapparaat: 
Het scherm van het koffiezetapparaat wordt 2x per dag schoongemaakt. Wij 
gebruiken hiervoor Sprint 200 pure eco. En een schone blauwe microvezel doek. En 
deze wordt na gebruik gewassen.We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat 
we weten hoelaat en door wie het is schoongemaakt. 
  
Schoonmaak receptie: 
De housekeeping verzorgt de schoonmaak van de receptie op Strandpark 
Vlugtenburg. Dit alles doet de housekeeping met handschoenen aan. Er is maar 1 
medewerkster van de housekeeping aanwezig. Er wordt met de receptie 
medewerksters 1,5 meter aftand gehouden. 
 
Schoonmaken van de deurklinken: 
De deurklinken worden 3x per per dag schoongemaakt. We gebruiken voor het 
schoonmaken van de deurklinken Sani 100 pur eco en een schone roze microvezel 
doek. En een nieuwe schone roze microvezel doek. En deze wordt na gebruik 
gewassen. We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat we weten hoelaat en 
door wie het is schoongemaakt. 
 
Schoonmaken van de toiletten: 
De toiletten worden 2x per dag schoongemaakt. Wij gebruiken hiervoor Sani Clonet 
voor in het toilet en Sani 100 pur eco voor het schoonmaken van het toilet. Wij 
gebruiken hiervoor een schone roze microvezel doek. En deze worden na gebruik 
gewassen. We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat we weten hoelaat en 
door wie het is schoongemaakt. 
  
Schoonmaak toiletgebouw op de camping 
De housekeeping verzorgt de schoonmaak van het toiletgebouw op de camping van 
Strandpark Vlugtenburg. Dit alles doet de housekeeping met handschoenen aan. En 
met 1 medewerkster per hokje zodat we goed afstand hebben van elkaar. 
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Schoonmaken van de hokjes bij het toiletgebouw 
De hokjes van het toiletgebouw worden 2x per dag schoongemaakt. 
Wij gebruiken hiervoor Sani Clonet voor in het toilet. Sani 100 pur eco en Sani Calc 
voor het toilet, de wasbak en de douche. Wij gebruiken hiervoor een schone roze 
microvezel doek. Per hokje zijn meerdere microvezel doekjes nodig. En deze worden 
na gebruik allemaal gewassen.We gebruiken wij het programma keyplan. Zodat we 
weten hoelaat en door wie het is schoongemaakt. 
 
Schoonmaken van de buiten wasbakken 
De wasbakken buiten van het toiletgebouw worden 2x per dag schoongemaakt. Wij 
gebruiken hiervoor Sani 100 pur eco en Sani Calc. Wij gebruiken hiervoor een schone 
roze microvezel doek. Deze wordt na gebruik allemaal gewassen. 
Schoonmaken van de deurklinken. Met de schoonmaak van de hokjes in het 
toiletgebouw worden ook de deurklinken meegenomen. Ze worden schoongemaakt 
met Sani 100 pure eco en een schone roze microvezel doek. 
   
  

Schoonmaak bungalows 
De housekeeping verzorgt de schoonmaak van alle bungalows op Strandpark 
Vlugtenburg . Dit alles doet de housekeeping met handschoenen aan. En met 1,5 
meter afstand van haar collega. Er wordt zelfstandig of in een groepje van 2 
medewerksters gewerkt. De ene schoonmaakster werkt in de badkamer en de 
andere schoonmaakster werkt in de keuken. Zo behouden ze goed afstand van 
elkaar. De ene schoonmaakster stoft de slaapkamers en de andere schoonmaakster 
stoft de woonkamer. Ook zo behouden ze goed afstand van elkaar. Als de bedden 
moeten worden opgemaakt dan doet elke medewerkster een aparte kamer. Om ook 
zo afstand van elkaar te houden. De schoonmaakster die het huis afdweilt zorgt ook 
ervoor dat alle deurklinken nog een keer worden schoongemaakt. Het dweilen van 
het huis is de laatste werkzaamheid in de bungalow. Vandaar dat we als laatste nog 
een keer de deurklinken meenemen met de schoonmaak omdat er erna niemand 
meer inkomt dan alleen de nieuwe gast die aankomt. 
De bungalows worden verder op de normale manier schoongemaakt zoals wij dit 
altijd doen. Wel gaan wij pas de woning in 24 uur na het vertrek van de gast. 
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Receptie: 

• Was je handen regelmatig met water en zeep 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Geen handen schudden 
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt 
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar 

Op de receptie hebben wij daarom de volgende extra maatregelen genomen: 

 

Opstarten 

- Maak voor gebruik je werkplek schoon 

- 1 persoon max achter de balie  

 

Tijdens openingstijden 

- Er is een extra balie gemaakt, zodat gasten op 1,5 meter afstand blijven 

- Er zit plexiglas tussen de medewerker van de receptie en de gasten 

- Er mag maximaal 1 gast de receptie in. Hiervoor gaat de deur nu dicht en doen wij 

die zelf open als er iemand naar binnen wil en sluiten wij de deur direct achter de 

gast 

- Indien er gebruik wordt gemaakt van het pin apparaat, wordt deze direct na gebruik 

gereinigd 

- De deurklinken en de balie worden na elke gast gereinigd 

 

Sluiten 

- Maak voordat je naar huis gaat je werkplek schoon 

 

  

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Technische dienst/Avonddienst 
 
Uiteraard staat de veiligheid van onze medewerkers en gasten voorop. 
 

• Daarom hebben we het contact met de gasten tot een minimum beperkt. 

• We volgen alle rivm maatregelen qua veiligheid. 

• Inventaris brengen we voordat mensen aankomen ook de bloementjes 
worden alvast in de bungalow gezet zodat dit contact met de gast er niet meer 
is. 

• Wanneer we toch langs een bungalow moeten om spullen te brengen dan 
kloppen we aan en zetten de spullen voor de deur op de grond en doen 2 
stappen naar achteren om minimaal aan de 1,5 m afstand te komen. 

• Alle meldingen/storingen moeten voor 15.00 afgehandeld zijn(aankomsttijd). 

• Storingen proberen we zoveel als mogelijk op afstand op te lossen . 

• Mochten we toch een huis  binnen moeten voor een storing,  dan moet het 
huis leeg zijn voordat we naar binnen gaan zodat we ongestoord ons werk 
kunnen doen . 

• Wel dragen we dan handschoenen om eventuele besmetting te voorkomen. 

• Na bezoek altijd handen wassen! 
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Restaurant: 
 
Onze horeca is gesloten! 
 


