Boosten Reizen maatregelen COVID-19: Voor uw en onze veiligheid.
Transferium Hoensbroek (wisselplaats)










Heeft u koorts of bent u verkouden? Blijf dan thuis!
Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de aanwezige dispenser.
Houd 1.5 meter afstand van elkaar, ook bij de bestelbalie.
Tafels en stoelen staan 1.5 meter van elkaar en zijn ontsmet.
Volg de looprichtingen naar balie en in- en uitgangen. Loop ook bij de toiletten niet tegen de
looprichting in.
Onze medewerkers achter de balie dragen mondkapjes en handschoenen.
Betaal het liefst met PIN.
Was/ontsmet na toiletgebruik uw handen.
De toiletten worden regelmatig gepoetst en ontsmet.

Busreis naar Spanje


















Bij vertrek houdt u 1.5 meter afstand en dringt u niet.
De chauffeur roept uw naam of de naam van uw accommodatie om.
Breng dan uw koffer naar de chauffeur, die met handschoenen uw koffer aanneemt.
Bij het instappen dient u per persoon (vanaf 16 jr.) een door uzelf ingevulde en ondertekende
gezondheidsverklaring aan de chauffeur/host(ess) af te geven. Voor kinderen tot 16 jaar dienen de
ouders te ondertekenen.
Onze bushost(ess) deelt u uw stoelnummer mede waarop u plaats kunt nemen in de bus.
U dient iedere keer bij het instappen uw handen te desinfecteren.
Neem zo snel mogelijk plaats op uw stoel, zonder te dringen.
De stoelen in de bus zijn uiteraard gedesinfecteerd.
Op dit moment is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 11 jaar. In Spanje zijn
ook kinderen vanaf 6 jaar verplicht een mondkapje te dragen. Dit geldt ook tijdens het in- en
uitstappen van de bus. Bij eten en drinken mag het mondkapje even af.
De host(ess)en dragen mondkapjes en handschoenen.
Loop niet onnodig door de bus.
Toilet a.u.b. alleen gebruiken bij noodgevallen (het toilet wordt regelmatig ontsmet).
Er worden voldoende stops gemaakt tijdens de busreis.
Houd bij het in- en uitstappen ook 1.5 meter afstand en laat de mensen die dichter bij de uitgang
zitten dan u het eerst uitstappen.
Let op! U dient zelf voor mondkapjes te zorgen. Neem voldoende mondkapjes mee, want papieren
mondkapjes gaan ca. 4 uur mee. Tegen betaling kunt u papieren mondkapjes (voor volwassenen)
verkrijgen bij ons verzamelpunt in Hoensbroek.

Verblijf in Spanje





In Spanje dient iedereen vanaf 6 jaar en ouder een mondkapje in de bus te dragen.
Op bestemming in Spanje dient op dit moment iedereen vanaf 6 jaar en ouder een mondkapje te
dragen. Mondkapjes zijn niet verplicht op het strand, op het terras en bij het zwembad. U kunt in
Spanje met €100,- worden beboet als u zich niet aan deze regels houdt.
De COVID-19 maatregelen die uw accommodatie voert, kunt u vinden op
https://www.boosten.nl/Page/Corona-Accomodaties/161 of bij de receptie van uw accommodatie.

