
 

Corona-protocol  

Het gastenhuis is beperkt geopend, en uitsluitend voor 
individuele gasten. Groepsreserveringen zijn voorlopig niet 
mogelijk. 

Bent u binnenkort te gast in onze abdij of wilt u reserveren? 
Dan krijgt u van  ons een aanmeldformulier en het corona-
protocol. Wij vragen u vriendelijk het aanmeldformulier binnen 
en week ingevuld naar ons terug te sturen. 

Beste gast, 
 
Door de uitbraak van het corona-virus zal uw verblijf in het 
gastenhuis iets anders verlopen dan u van ons gewend bent. Om de 
algemene gezondheid van uzelf, de zusters en de medewerkers 
zoveel mogelijk te waarborgen, volgen wij strikt de RIVM-
richtlijnen. Daarom hebben we onderstaande maatregelen 
getroffen. 
 
Wij vragen alle gasten om vóór de reservering de volgende vragen 
te beantwoorden: 

1. Bent u op dit moment besmet met het corona-virus? 
2. Hebt u huisgenoten/gezinsleden met (een verdenking van) het 

corona-virus? 
3. Bent u korter dan twee weken geleden genezen van een 

besmetting met het corona-virus? 
4. Hebt u een of meerdere van de volgende symptomen: 

verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, 
smaakverlies, verhoging of koorts (meer dan 37,5 graden)? 

5. Hebt u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
6. Bent u of zijn uw huisgenoten/gezinsleden in thuisisolatie? 

Alleen als  het antwoord op alle vragen ‘nee’ is, kunnen wij uw 
aanvraag verder in behandeling nemen. 
 



 

We vragen u verder om twee dagen voor de aankomstdatum de 
situatie opnieuw te beoordelen. Is het antwoord op een van 
bovenstaande vragen alsnog ‘ja’, dan kan uw verblijf bij ons niet 
doorgaan. We vragen u om ons in dat geval op de hoogte te brengen 
en uw verblijf te annuleren. 
Het zal u duidelijk zijn dat wij u zullen verzoeken naar huis te gaan 
bij corona-gerelateerde klachten tijdens uw verblijf in ons 
gastenhuis. 

Algemene voorzorgsmaatregelen in het gastenhuis 

● Draag een mondkapje bij binnenkomst en als u door de gangen 
loopt. 

● Gebruik bij binnenkomst de desinfecterende handgel. 
● Was regelmatig uw handen. 
● Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot de zusters, overige 

gasten en medewerkers. 
● Moet u onverwacht niezen/hoesten, doe dit dan in uw elleboog of 

in een papieren zakdoekje, dat u direct daarna weggooit. 
● Gebruik alleen het toilet op uw kamer totdat u vertrekt. 

Extra maatregelen per 19 oktober 2020   

Draag een mondkapje in de kerk en als u in het gastenhuis door de 
gangen loopt, dus van en naar uw kamer, de (huis)kamer, de 
gastenrefter, de kerk en de buitendeur.  
In uw kamer, in de gastenrefter en in de huiskamer kunt u 
mondkapje afdoen, mits u minimaal anderhalve meter afstand 
houdt. 

Kerk  

● In de kerk bent u welkom in alle gebedsdiensten.  
● Er zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar. Bij aankomst krijgt u 

een vaste plaats toegewezen voor de duur van uw verblijf.  
● In uw kamer vindt u de boeken die tijdens de vieringen in de 

kerk worden gebruikt.  
● Meezingen in de kerk is helaas niet toegestaan. 
● In de Mariakapel mag slechts een persoon tegelijk aanwezig zijn. 

 
 
 



 

Eucharistieviering  

● Op weekdagen is er alleen een Eucharistieviering op 
donderdagochtend in de Lauden. Als er zitplaatsen beschikbaar 
zijn, kunnen hier ook bezoekers bij aansluiten. 

● De zondagse Eucharistieviering is alleen voor verblijfgasten en 
familiebezoek van de zusters. 

Maaltijden 

● De gastenrefters zijn zodanig ingedeeld dat de gasten 
anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden. 

● U krijgt voor de duur van uw verblijf een vaste plaats 
aangewezen. 

● Houd uw mondkapje op totdat u op uw plaats zit. 
● De gastvrouw schept voor de gasten de warme maaltijd op. 
● De huiskamer blijft in gebruik, ook hier graag uw mondkapje 

dragen. Er is plaats voor maximaal 8 personen. 

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking! 


