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COVIDPLAN Domaine de Mambaye 2020 
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1. Algemene principes 
 
Om de door de federale overheid opgelegde gezondheidsmaatregelen in acht te 
nemen, hebben we procedures ingevoerd zodat de verschillende groepen (bubbels) 
niet met elkaar in contact komen binnen het Domaine de Mambaye.  
Naast de gebruikelijke geldende gezondheidsregels is ons daarom gevraagd om het 
principe van de gezondheidsbubbel in acht te nemen.  
 
1 groep (school)  = 1 bubbel  

è Elke school beschikt over een eigen gebouw 
è Geprivatiseerde ruimte en toegang tot het restaurant 

NB: De toiletten van het restaurant zijn gesloten  
è Aangepaste bewegwijzering binnen het restaurant om vermenging en contact tussen 

de gezondheidsbubbels te vermijden.  
è Ontsmetting van de gebouwen en het restaurant bij het vertrek van elke groep 

 
Deze regels worden ook toegepast door onze partners en onderaannemers  
 
 
2. Ziekte en risicogroepen  
Geen enkele persoon met covidsymptomen of die 14 dagen voor vertrek in de rode 
zone* is geweest, krijgt toegang tot het Domaine.  
* Deze maatregel wordt geannuleerd na voorlegging aan de school van de 2 vereiste negatieve 
covidtests. 

Opmerkingen:  
Deze controle is ten laste van de school voorafgaand aan de aankomst op het 
Domaine de Mambaye.  
 
Iedere persoon die ziek wordt tijdens het verblijf moet ONMIDDELLIJK het Domaine 
verlaten en een verantwoordelijke van het Domaine verwittigen per telefoon.  
 
Om de contactopvolging te vergemakkelijken, houdt de verantwoordelijke van de 
school nauwgezet een specifieke aanwezigheidslijst bij.  
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3. Organisatorische maatregelen  
 
3.1 De bubbel  
De verblijven op het Domaine de Mambaye zijn zo georganiseerd dat er slechts één 
bubbel per gebouw is. Voor elk verblijf wordt een "Coronavirus"-referentiepersoon 
aangesteld door de school. 
 
3.2 Beheer van het materiaal 
Indien het materiaal onderhevig is aan interactie met personen die tot een andere 
bubbel behoren, wordt het onderworpen aan specifieke hygiënemaatregelen 
(ontsmetting).  
In geval van verhuur van materiaal is de huurder verantwoordelijk voor het 
onderhoud van zijn eigen materiaal (mountainbike, beschermingsmiddelen, 
educatief materiaal enz.). 
 
3.3 Bezoeken  
Beleefdheidsbezoeken zijn niet toegestaan. 
Iedere bevoegde persoon buiten de bubbel die de gebouwen binnenkomt, zal de 
maatregelen van afstand, het dragen van een masker en de goede hygiënische 
reflexen (barrièregebaren) in acht nemen.  
 
3.4 Onthaal: 
Er is een onthaalprocedure gepland die aangepast wordt aan de aankomst van de 
scholen.  
 
3.5 Nood- en isolatieprocedure (verzorgd door de verantwoordelijke van de groep): 
Hier is de procedure bij vermoeden van besmetting: 

è In quarantaine plaatsen van de 'verdachte' persoon 
è Telefonisch contact met de directie van het Domaine de Mambaye  
è De zieke verlaat ONMIDDELLIJK het Domaine de Mambaye 
è Er moet een covidtest worden uitgevoerd zodra de persoon thuiskomt en de 

resultaten moeten zo snel mogelijk naar de directie van het Domaine de Mambaye 
worden gestuurd. 

è Als de test positief is, moet de hele groep het Domein verlaten volgens de 
aanbevelingen van de lokale autoriteiten.  

 
4. Hygiënemaatregelen 
 
4.1 De basis- barrièregebaren blijven een essentiële voorzorgsmaatregel. Zeer 
regelmatig en geritualiseerd de handen wassen gedurende de dag, hoesten en 
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niezen in de elleboog, wegwerpzakdoeken, beheer van de specifieke daarvoor 
voorziene vuilnisbakken.  
De school stelt eigen maskers of vizieren en hydroalcoholische gel ter beschikking 
voor de duur van het verblijf.  
 
4.2 Wanneer de bubbel door de aard van de activiteiten of verplaatsingen 
doordringbaar wordt, worden er zoveel mogelijk 'social distancing'-maatregelen 
toegepast en moeten personen boven de 12 jaar verplicht een mondmasker dragen. 
 
4.3 Het gebruikelijke onderhoudsplan voor het Domaine de Mambaye blijft van 
kracht. Indien nodig wordt een specifiek onderhoudsplan geactiveerd.  
 
4.4 De kamers worden zo goed mogelijk verlucht. 
 
5 Aanpassing van de activiteiten 
 
5.1 Het activiteitenprogramma kan worden aangepast volgens de tijdens het verblijf 
geldende instructies en met inachtneming van het voorzorgsprincipe. 
 
 
Opmerking:  
 
Voor uw veiligheid en die van ons vragen wij u: 

è om de kamers te verluchten tijdens uw verblijf. 
è om een masker te dragen bij interacties met het personeel van het centrum dat ook 

een masker zal dragen.  
 
Wij danken u voor uw medewerking. 
 
Dit covidplan wordt aangepast aan nieuwe instructies van de autoriteiten of aan de 
realiteit op het terrein. 
 
Het gebruik van dit document is intern, maar het is niet vertrouwelijk. 
 
 
 
De directie  
 
 
 
 


