Met de Sunweb COVID-19 touringcars op wintersport
De busreizen worden uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen voor busreizen op de
bestemming(en) van de reis. Er zijn verscherpte procedures opgesteld m.b.t. de ventilatie
van de bus, reiniging van airconditioning, regelmatige vervanging van luchtfilters en de
dagelijkse reiniging van de bus.
•
•

•
•
•

Het dragen van een mondkapje is verplicht voor passagiers ouder dan 12 jaar.
Zorg ervoor dat je per boeking (bij groepsreizen, lees: hoofdboeker) een ingevulde en
ondertekende gezondheidsverklaring bij je hebt. Indien je dit niet kan tonen is de
chauffeur genoodzaakt toegang tot de bus te weigeren.
Stap niet in de bus wanneer je koorts, verkoudheidsklachten of andere
ziektesymptomen hebt.
Houd je aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een
passagier zich niet aan de richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden.
Er zal een vaste in- en uitstapprocedure zijn, waarbij je alleen via de midden deur de
bus betreedt en zoveel mogelijk de geadviseerde afstand van elkaar vandaan blijft; in
detail:
a) Stap in en stap uit via de midden deur.
b) Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit.
c) Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand van
elkaar vandaan.
d) Neem plaats op de door de chauffeur toegewezen zitplaats.
e) Laat s.v.p. geen afval achter; en met name geen gebruikte mondkapjes.
f) Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste uitstappen.
g) Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft.

•

•

•

Het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen. Er zullen extra
sanitaire stops worden ingelast. Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te
blijven zitten.
We volgen we de procedures en richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne,
mondkapjes en social distancing maatregelen) zoals ingesteld door de lokale
overheden.
Zorg voor voldoende mondkapjes in je handbagage.

