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1. VERANTWOORDING 
We willen, als eigenaar, werken in veilige omstandigheden en rekening houden met de 
aanbevelingen van de Nationale veiligheidsraad en andere organisaties die ons de nodige 
informatie bezorgen. 

 

Dit protocol biedt het nodige houvast. Dit is een dynamisch document, dat aangepast wordt op 
basis van voortschrijdende inzichten, sociaal overleg en concrete vragen vanuit het veld. Het geeft 
aan welke aspecten moeten opgevolgd worden door Domein Menas en de gasten die niet-residentieel 
(dagprogramma)  of residentieel (met overnachting) verblijven.  
 

Dit protocol is aanvullend op het huishoudelijk reglement en het contract dat werd afgesloten. Alle 
afspraken en elementen daarin opgenomen blijven ook gelden. 
 
 

2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 
De gezondheid en veiligheid van iedereen die aanwezig is, staan voorop.  
Een nulrisico bestaat niet, dat is ook zo in niet-coronatijd. Maar zonder voldoende ruime 
(medische) garanties is het niet aangewezen om een verblijf aan te vatten. Daarom nemen we een 
aantal noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. 
 
Algemene principes: 

 Gezondheid van medewerkers en bezoekers staat voorop!  
Dit kan enkel als de uitbater en de gasten de maatregelen hanteren en respecteren. 

 Onder andere de richtlijnen van de  van de FOD WASO zijn essentieel om gasten te ontvangen 
en zijn ons vertrekpunt. 

 De algemene veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal: schud geen handen, hou 1,5 meter afstand 
of zorg voor een mondmasker, let op een goeie handhygiëne, hoest of nies in de elleboog. 

 Papieren handdoekjes en afsluitbare vuilnisbakken zijn voorzien. 

 Als er een vermoeden van ziekte is, blijft men thuis. We ontvangen je graag een andere keer.  
Wie ziek wordt of als er een vermoeden is van besmetting, wordt de persoon onmiddellijk 
naar huis verwezen. In afwachting kan men ondergebracht worden in de quarantainekamer 
(zie punt 4. Inrichting gebouw – Andere). 

 Indien een deelnemer een positieve COVID-19 test aflegt, moet de ganse groep onmiddellijk 
naar huis. De coördinator van Domein Menas (zie punt 3.c Ondersteuning vanuit Menas) 
wordt onverwijld op de hoogte gebracht. Deze zal ook de overste van de lokale 
broedergemeenschap op de hoogte brengen. 

 
Bijzondere afspraken: 

 Iedereen vult het “aanwezigheidsformulier Covid-19 gasten Horeca” in. 
 Bezoekers zijn niet toegelaten. 

 Maaltijden kunnen niet in buffetvorm. 

 De inrichting van het gebouw werd aangepast, rekening houdend met de aanbevelingen van 
de Nationale Veiligheidsraad. Zie punt 4. 

 De organisator van de bijeenkomst staat zelf in voor de nodige beschermingsmiddelen van de 
deelnemers. Alle producten beantwoorden aan de vereisten zoals opgesteld door de 
Nationale Veiligheidsraad (GEES). Cf. ontsmetting met een voldoende alcoholpercentage. 

 Bij verplaatsingen in het gebouw wordt gevraagd dat iedereen een mondmasker draagt. 
Wie neerzit (overleg of maaltijd) kan het mondmasker afzetten. 

 De medewerkers van Domein Menas dragen alle nodige beschermingsmiddelen die  
aangewezen zijn bij de bereiding van voedsel en bij het betreden van lokalen die door de 
groepen gebruikt worden. Zij hanteren de hygiëneregels zeer secuur. 
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3. ONDERSTEUNING VANUIT MENAS 
a. Beschermingsmiddelen: op verschillende punten is alcogel voorzien. 
o Aan elke sanitaire installatie (lavabo’s) zijn dispensers voorzien met handzeep, alcogel 

en papieren handdoekjes. 
o De medewerkers van Menas zorgen voor het regelmatig poetsen en/of ontsmetten 

van de kritische punten (schakelaars, deurklinken…) 
 

b. Richtlijnen en aanbevelingen 
Deze zijn aangebracht doorheen de gebouwen. 
 

c. Coördinatie  
Voor bijkomende vragen en/of overleg is iemand aanwezig (onthaal) of bereikbaar via 
gsm. 
Filip D’Hooghe, coördinator   0477 96 53 13 
Ann Gussé, administratief medewerker  0495 40 30 47 
 
 

4. INRICHTING GEBOUW 
De reguliere toegang en uitgang van het hoofdgebouw is via het hellend vlak ter hoogte van 
de kapel of de deur achteraan het gebouw. De evacuatiewegen bij calamiteiten zijn aangeduid 
door pictogrammen. De hoofdingang (bruine deur) wordt niet gebruikt. 
In alle lokalen en sanitaire ruimtes zijn de nodige aanpassingen gedaan om de regels rond 
social distancing te respecteren. Aan deze opstelling kan niets gewijzigd worden. 
 
Sanitair 

o Sommige delen werden afgesloten om de social distancing te kunnen respecteren. 
o In het residentiële deel is voorzien dat elke deelnemer kan beschikken over een eigen 

douche (verspreid doorheen het gebouw). De douchegordijnen en badmatten werden 
weggenomen. 
Wil gebruikte handdoeken en badproducten telkens meennemen naar de kamer. 

o Wie een beker wil i.f.v tanden poetsen, kan deze vragen aan de medewerkers. 
o Bij gebruik van het sanitair ontsmetten of wassen de gasten de handen, worden de 

sanitaire voorzieningen extra schoongemaakt met de vochtige doekjes, is er 
voldoende aandacht voor social distancing. 
De vochtige doekjes worden niet in het toilet gegooid maar in de vuilnisbak. 

o Handzeep, alcogel en papieren handdoeken zijn beschikbaar in de dispensers. 
 

Dagzalen en restaurant 
o Gebruik de correcte in- en uitgangen. Cf. de vloerstickers. 
o Aan de ingang van de zalen staat een zuil met alcogel waar iedereen de handen kan 

ontsmetten. We vragen met aandrang om telkens bij het betreden van de 
conferentiezaal en restaurant de handen te ontsmetten. 

o Voor elk lokaal werd het nodige meubilair voorzien om de ruimte te kunnen gebruiken 
volgens de regels van de social distancing. 
(Zie ook de foto’s in 7. Bijlagen). 
We vragen met aandrang om het meubilair niet te verplaatsen 

o Alle personen krijgen een vaste plaats die ze telkens weer innemen. Cf. voor de 
maaltijden.  

o De bediening van de drankenautomaat (toetsen) in het restaurant gebeurt via de 
voorziene oorstokjes. Wil de gebruikte stokjes in het voorzien afvalemmertje gooien. 
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o In het restaurant blijft iedereen aan tafel, op de vaste plaats, zitten. De medewerkers 
bedienen aan tafel. Iedereen ruimt zelf zijn bord en bestek af en plaatst dit op de 
voorziene kar. 

 
Foyer 
Deze kan niet gebruikt worden. Er worden geen dranken voorzien. 
 
Verstillingsruimte 
We willen het gebruik van deze ruimte ontraden. Wie toch toegang wil tot deze ruimte, kan 
deze enkel betreden worden als er geen gebedsmomenten van de lokale 
broedergemeenschap doorgaan.  
Wie in deze ruimte wil vertoeven, gaat op de achterste cirkel plaats nemen en niet in het 
middendeel. 
 
Gang tussen kapel (ingang rolwagengebruikers) en eetzaal 

o De in- en uitgangen voor de verschillende zalen zijn aangeduid op de grond. 
o Iedereen wordt geacht om contact op minder dan 1,5 meter te vermijden. 

 
Slaapkamers 

o Alle kamers zijn proper en ontsmet. Ook de sleutel van je kamer werd ontsmet. 
o Alle kamers worden dagelijks minimaal 20 minuten verlucht door het openen van het 

raam in kiepstand (klink helemaal naar boven draaien).  
o De kamer wordt bij voorkeur afgesloten. 
o We vragen met aandrang om het meubilair niet te verplaatsen. 
o Aan het begin van de gang is een afvaleiland voorzien waar men kan sorteren 

(restafval, PMD, papier). 
 
Andere 

o Het sanitair ter hoogte van het onthaal kan niet gebruikt worden. 
o De woonvertrekken van de lokale communiteit (kasteel) kunnen niet betreden 

worden. 
o Eén kamer van het klein gastenverblijf wordt ingericht als quarantainekamer. Hier kan 

tijdelijk een (vermoedelijk) besmet persoon ondergebracht worden, in afwachting van 
verdere actie (bezoek arts, transport naar huis (voorziening) of ziekenhuis.). 
De nodige affichering op de deur wordt aangebracht.  
In de gang, ter hoogte van de kamer, worden beschermingsmiddelen voorzien. 

 
 
 
 

 


