Le Tertre Gites – COVID-19/Coronavirus Het beleid
Ons doel is om de risico's van een van ons die het virus oploopt te minimaliseren terwijl we in Le Tertre zijn.

We willen dit bereiken door deze principes te volgen: -

1) Alle reserveringen worden door drie dagen gescheiden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet dit
ervoor zorgen dat eventuele aanhoudende virussporen op harde oppervlakken in onze gites niet overleven.

2) Handdoeken / beddengoed: als we de handdoeken en het beddengoed gebruiken die we bieden, moeten onze
gasten bij vertrek alles in de badkamer achterlaten die vastgebonden / verzegeld is in de meegeleverde grote vuilniszak.
Als alternatief kunnen gasten ervoor kiezen om hun eigen handdoeken en beddengoed mee te nemen (laken, dubbel
dekbedovertrek, vier vierkante kussenslopen), die ook bij vertrek moeten worden verwijderd in de vuilniszak. Laat het
ons van tevoren weten als u van plan bent om uw eigen handdoeken en beddengoed mee te nemen.

3) Reinigingsregime: voorafgaand aan de aankomst van alle gasten wordt elke accommodatie en de inhoud grondig
gereinigd en gedesinfecteerd en wordt het wasgoed gewassen met de heetste instelling die beschikbaar is.

4) Uitrustingen voor sociale afstand / persoonlijke bescherming: voor de duur van uw verblijf moet u de juiste afstand
nemen tussen uzelf en andere bewoners. Persoonlijke beschermingsmiddelen en handdesinfectie etc. worden niet door
ons verstrekt. Houd er rekening mee dat sommige winkels en andere gebouwen mogelijk maskers moeten dragen.

5) Schadeborgsommen: Om lichamelijk contact tot een minimum te beperken, worden borgsommen bij vertrek niet
terugbetaald, aangezien de accommodatie niet onmiddellijk wordt geïnspecteerd. Dienovereenkomstig dienen alle
borgsommen voor aankomst per bankoverschrijving te worden betaald en binnen een week na vertrek op dezelfde
manier te worden terugbetaald.

6) Als u vermoedt dat u het virus heeft: Als een gast na aankomst symptomen vertoont van het oplopen van het
COVID-19 / corona-virus, moeten zij ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Er wordt contact opgenomen met de
plaatselijke prefectuur voor advies en het is waarschijnlijk dat beide bezoekers Le Tertre Gîtes onmiddellijk moeten
verlaten en in een door de prefectuur aangewezen accommodatie moeten verblijven. Het is de verantwoordelijkheid
van de gast om ervoor te zorgen dat hij in deze omstandigheden een adequate vakantieverzekering heeft om eventuele
extra kosten te dekken.
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