
Centre Buirefontaine Corona maatregelen 
 

Eten : 
Ze vragen de mensen een meter afstand te houden (in FR 1m, voor ons 1,5m) . Ook ´s avonds 
wordt een buffet geserveerd en mensen kunnen een plekje binnen of buiten zoeken d.w.z. aan 
tafel met genoeg ruimte ertussen, dan kunnen ze ongeveer 15 personen kwijt aan de 3 tafels 
binnen. Men kan op het balkon zitten. Indien het weer goed is zijn er op de binnenplaats en in 
de tuin diverse zitjes, waar men ook met zijn bord kan zitten. René heeft palletbanken gemaakt 
die ze in de tuin gaan plaatsen, waar dus ook met een bord op schoot gezeten kan worden. 
 

Sanitair: 
Ze zullen het sanitair zoals altijd iedere dag schoonmaken en schoonmaak spullen in beide 
badkamers neerzetten en de gasten vragen om na gebruik even een doek over de wc bril, de 
wastafels en deurknoppen te halen.  ´s Avonds  worden nogmaals de wc potten gereinigd en 
een doek over de wastafels en deuren gehaald. 
Alle doeken zullen dan ´s avonds weer gewassen worden. 
Er zal bij de hoofdingang en de achteringang 'gel hydroalcolique’ neerzet worden om de handen 
te kunnen ontsmetten.  
 

Algemeen: 
Het meest praktisch is om alle deuren overdag open te laten, bij goed weer. De binnendeuren 
blijven sowieso open.  ´s Avonds gaan de (buiten-) deuren dicht  en worden alle deurknoppen 
etc. afgenomen. 
Ook alle tafels, zittingen van de stoelen en de leuningen van de bank zullen tussendoor worden 
schoongemaakt, maar men vraagt daar ook medewerking van de deelnemers om dat zelf even 
te doen als men opstaat na de lunch of na op de bank gezeten te hebben. 
 

Mondkapjes worden niet verplicht zolang er zoveel mogelijk buiten gewerkt wordt en mensen 
er rekening mee houden niet in elkaars gezicht te ademen.  
Het zingen met mondkapjes is onmogelijk en om met een mondkapje te gaan lopen na een 
aantal uren samen gezongen te hebben is natuurlijk wat dubbel. 

 

Als mensen kort voor vertrek ziek zijn, of iemand in hun familie symptomen heeft dan kunnen ze 
gratis annuleren. Voor vertrek naar Frankrijk vragen we alle deelnemers hun temperatuur te 
controleren. Deze mag niet hoger zijn dan 37,8. 

 


