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Algemeen
Vanaf 25 september gelden er nieuwe regels vanuit het kabinet.
Alle opvarenden zijn in het bezit van de Corona Check app waar wij de QR code kunnen scannen.
(dit betekent dat de mensen gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of een test hebben
gedaan.)
Een aantal regels blijven in tact:
•

Heb je klachten? Blijf dan thuis

•

Was vaak je handen

•

Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog

•

Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg

Naast de RIVM-voorschriften zijn er nog specifieke voorschriften aan boord van zeilschip Eendracht
om ervoor te zorgen dat zowel de opstappers als de bemanningsleden gezond en veilig het schip
kunnen varen.
Persoonlijke hygiëne
Opvarenden gebruiken desinfecterende gel in ieder geval voor ze aan boord komen, voor en na
toiletbezoeken, voor een bezoek aan het dagverblijf.
Algemene hygiëne
Aan boord zijn op diverse plekken desinfecterende middelen beschikbaar.
Opvarenden die onderweg symptomen van besmetting vertonen worden geïsoleerd in een
leegstaande hut (of hut 14). En er wordt een sneltest afgenomen door de scheepsarts. De
oorspronkelijke hut van deze persoon wordt ontsmet. Gezonde persoon uit hut 14 verhuist naar een
andere beschikbare hut. Deurklinken van douche, toilet en quarantaine hut(ten) nabij hut 14 worden
voorzien van een opvallende kleur/merkteken ter waarschuwing. Ze mogen niet aangeraakt worden
door anderen zonder wegwerp handschoenen te gebruiken.
De persoon in quarantaine verblijft in zijn hut en desinfecteert zelf douche en toilet na gebruik.
Voedsel en dergelijke wordt voor de hutdeur neergezet. De arts bezoekt deze persoon een aantal
keer per dag en eten wordt met mondkapje en handschoenen aan gebracht.
Opvarenden van dezelfde wacht/hut als de persoon in quarantaine, worden goed in de gaten
gehouden (door de kwartiermeester van de wacht) op het krijgen van eventuele symptomen.
In het geval er bij een (ex-)opvarende corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek
verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de
aanwijzingen van de GGD opvolgen. Dit zal worden gecoördineerd vanuit het kantoor van de
Eendracht. Het kantoor zal een lijst bijhouden van alle opvarenden voor een eventueel
bronnenonderzoek. Na twee maanden zal deze lijst worden vernietigd.

Namens alle (vrijwillige) bemanning wil ik jullie alvast hartelijk danken voor jullie inzet en een
behouden vaart!
Met vriendelijke groet,
Stichting Zeilschip Eendracht
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