Casa Lamberdina
Maatregelen om besmetting van het Corona-virus te
voorkomen
De prioriteit van Casa Lamberdina heeft altijd bij haar gasten gelegen en
daarom zullen we nu, meer dan ooit aandacht besteden aan hygiëne en
reiniging om onze gasten een veilig verblijf te kunnen bieden. Om de kans op
besmetting door het Corona-virus zo klein mogelijk te maken, hebben we een
aantal noodzakelijke stappen ondernomen, naast de bekende regels, zoals
afstand houden, handen wassen, mondmaskers en niezen in de elleboog.

Kamers
 In elke kamer zijn desinfecterende gel of oplossing, wegwerpdoekjes en
vuilnisbakken met pedaalbediende deksels beschikbaar.
 Indien gewenst zijn maskers verkrijgbaar voor € 1,00.
 Elke kamer heeft een eigen ingang. De sleutel zit bij aankomst in de deur
van de kamer. Deze wordt vooraf gedesinfecteerd en blijft tot het
vertrek in beheer bij de gast.
 Extra kussens zijn niet aanwezig in de slaapkamerkast, maar u kunt hier
wel om vragen.

Kamerventilatie



De kamers worden na elk verblijf geventileerd door het openen van de
ramen.
Na elk verblijf worden oppervlakken, deurknoppen, enz. gereinigd en
gedesinfecteerd, en in het algemeen elk oppervlak dat mogelijk met de

hand is aangeraakt . Hier wordt ook dagelijks aandacht aan besteed en
elke derde dag wordt de gehele kamer schoongemaakt.

Reiniging en desinfectie
 Alle borden, bestek en glaswerk worden gewassen en gedesinfecteerd in
de vaatwasser.
 Alle huishoudtextiel (bed- en badlinnen) wordt op 60 graden gewassen.
 Handdoeken en badmatten worden dagelijks verschoond, evenals de
zakjes in de pedaalemmers.

Airconditioning
 Het airconditioning systeem wordt gecontroleerd en vooral het reinigen
van filters.
 Het wordt aanbevolen om de airconditioning in een
omgevingstemperatuur tussen 23 ° C en 26 ° C te houden, zodat er
voldoende luchtverversing is.

Ontbijt, diner en accommodatie


Buiten is er voldoende ruimte voor ontbijt (en diner, indien gewenst).
 Het ontbijt wordt dagelijks aan aparte tafels geserveerd tussen 8.30 uur
en 10:30 uur.
 De tafels staan 2 meter uit elkaar, evenals de ligstoelen bij het zwembad.
 Algemene informatiebrochures zijn tijdelijk verwijderd.
 Het toilet in de algemene ruimte is afgesloten, u dient het toilet op uw
kamer te gebruiken.
Naast deze maatregelen raden we persoonlijk extreme voorzorgsmaatregelen
aan om het risico op infectie door Covid-19 te verminderen.

!!!!Geniet van uw verblijf !!!!

