
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona-protocol HET BOSGOED 

Fijn én Veilig op vakantie  
 
20 oktober 2021 
 

  



2 
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Disclaimer 

Ondanks de zorg en aandacht die aan de totstandkoming van dit protocol is besteed, is het 

mogelijk dat de informatie in dit document onvolledig, niet actueel of onjuist is. Dit document 

is een “levend” document, dit houdt in dat er steeds wijzigingen in kunnen worden 

aangebracht die verband houden met nieuwe eisen en voorschriften die vanuit overheden 

worden gesteld, dan wel met nieuwe inzichten en “best practices”. De meest recente versie, 

te herkennen aan de datum, is steeds terug te vinden op de website van Het Bosgoed: 

www.hetbosgoed.nl 

 

Aansprakelijkheid 

Het Bosgoed staat er niet voor in dat de informatie in dit document volledig, actueel en juist 

is en geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Het Bosgoed sluit 

alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, 

die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie in dit 

document. 

De informatie in dit document richt zich in het bijzonder tot de organisatoren van 

bijeenkomsten bij Het Bosgoed en tot de hotelstaf.  

 

Wetten gaan vóór protocol 

Wettelijke regels en arbo-regels blijven onverkort van toepassing.   
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Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

 

1. Blijf thuis en laat u testen als… u een van de volgende klachten hebt: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en 

plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

2. Was vaak de handen. 

 

3. Hoest en nies in de elleboog. 

 

4. Geef elkaar de ruimte. 

 

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

 

Coronatoegangsbewijs. 

Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs 

nodig om toegang te krijgen tot Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed. 

 

Het kan zijn dat gasten geen officieel bewijs hebben (geen digitale QR code en geen papieren 

QR code). In dat geval biedt Het Bosgoed de volgende alternatieven: 

- Gevaccineerde gasten mogen ook het corona-vaccinatiebewijs tonen dat men 

heeft ontvangen na vaccinatie. De laatste vaccinatie moet wel minimaal 2 weken 

geleden (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca) of minimaal 4 weken geleden (Janssen) 

gebeurd zijn. 

 

- Gasten die niet gevaccineerd zijn en zich daarom hebben laten testen, mogen 

ook een (geprinte) e-mail met daarin het negatieve testresultaat tonen. Wij vragen 

eenmalig om een negatieve test (dus niet dagelijks). De test mag maximaal 24 uur 

oud zijn. 

 

- Gasten die in de afgelopen 6 maanden hersteld zijn van corona, mogen ook 

het (geprinte) bericht van de positieve test van de GGD of een herstelbewijs van een 

arts tonen. 

 

De controle van het coronatoegangsbewijs vindt plaats bij entree van het hotel. Het is 

daarom fijn als gasten het bij de hand hebben, dan werkt het als een soort kaartcontrole.  
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Procedure bij verdenking van Corona tijdens het verblijf: 

1. Wanneer een gast of begeleider tijdens het verblijf verschijnselen vertoont die 

kunnen duiden op corona, dan heeft de coördinator daarvan meldingsplicht richting 

de hotelmanager. Andersom zal de hotelmanager direct met de coördinator van de 

groep in contact treden als een hotelmedewerker symptomen meldt.  

 

2. Wanneer een gast tijdens het verblijf verschijnselen vertoont die op Corona kunnen 

wijzen dient iemand van de groepsstaf onmiddellijk met de gast in gesprek te gaan 

om de signalen te verifiëren en om de gast de gelegenheid te bieden een verklaring 

te geven. Dit gesprek dient in een aparte ruimte, bij voorkeur op de kamer van de 

gast plaats te vinden. In het gesprek dienen verdiepingsvragen te worden gesteld 

over de waargenomen verschijnselen en de eerder door de gast afgegeven 

verklaringen, zodat een en ander duidelijk wordt. 

 

3. Indien er geen duidelijke verklaring kan worden gegeven van de verschijnselen en 

daarmee corona niet uitgesloten is, dient men de hierna vermelde beslisboom te 

volgen.  

Indien de gast getest moet worden dan dient dit zo snel mogelijk te gebeuren . Een 

afspraak maken kan via www.coronatest.nl (DigiD nodig) of via 0800-1202. 

  

4. Als er ook sprake is van koorts en/of benauwdheid, blijft de gehele groep in het hotel 

totdat de uitslag bekend is. Als dit niet het geval is, kan de rest van de groep verder 

met het vakantieprogramma. 

 

5. Als de gast negatief test, kan de vakantie doorgaan zoals gepland en mag de gast 

weer aansluiten. Is de test positief, dan moet Het Bosgoed hiervan op de hoogte 

gesteld worden. De vakantie stopt voor de positief geteste gast. Gevaccineerde 

gasten gaan verder met hun vakantie en zijn extra alert op klachten. 

Ongevaccineerde gasten die in nauw contact geweest zijn met de positief geteste 

gast, gaan naar huis om in quarantaine te gaan.  

 

6. In geval van ernstige gezondheidsklachten waarvoor spoedeisende hulp nodig is, is 

het beter de gast niet direct naar huis te sturen. De gast kan dan in quarantaine op 

de eigen kamer en er kan contact worden opgenomen met de lokale huisarts of 

huisartsenpost (of ingeval van een zeer dringende situatie met 112) om nader 

overleg te hebben. Daarbij kan ook advies gevraagd worden wat te doen ten aanzien 

van de andere gasten en hotelmedewerkers. 

 
 

 

 

  

http://www.coronatest.nl/
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Beslisboom:  Verdenking Corona tijdens het hotelverblijf: 

 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

ja 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vakantie kan gewoon 

doorgaan. 

Wees alert. 

 

Een verschijnsel  

passend bij Corona? 

Start 

Is er naast 

verkoudheidsklachten, 

sprake van koorts (38 

graden en hoger) en of 

benauwdheid? 

De gast laat zich testen (bij de GGD) en 

wacht in quarantaine (hotelkamer of thuis)  

op de uitslag.  

Het programma van de andere gasten kan 

ongewijzigd doorgaan . 

De gast laat zich testen 

(bij de GGD) en wacht 

in quarantaine 

(hotelkamer of thuis) 

op de uitslag. 

De rest van de groep 

blijft binnen in het 

hotel tot de uitslag 

bekend is. 

Is de uitslag positief en 

heeft de gast corona 

De gast/ vrijwilliger is weer welkom bij 

de groep. De vakantie kan doorgaan 

zoals gepland. 

Is het verschijnsel 

nieuw en niet passend 

bij de persoon? 

Het verblijf van de geteste gast stopt.  

De gast gaat naar huis en moet in quarantaine.  

De overige gasten worden geïnformeerd; 

gevaccineerde gasten letten op klachten. 

Ongevaccineerde gasten die in nauw contact geweest 

zijn, gaan naar huis om in quarantaine te gaan. 
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Het hotelmanagement dient geïnformeerd te blijven: 

De hotelmanager van Het Bosgoed, de heer Foeke Abma (of diens vervanger) dient 

steeds op de hoogte te worden gebracht van de gezondheidssituatie van de gast(en), 

van eventuele testuitslagen enzovoort. Overleg en besluitvorming ten aanzien van de 

andere gasten, begeleiders en medewerkers zal dan plaatsvinden. 

 

Verschijnselen ná het verblijf: 

Indien een gast of een begeleider binnen 5 dagen na het verblijf positief getest wordt 

op het virus, dient Het Bosgoed daarover te worden geïnformeerd. 

 

 


