Protocol voor jachthaven en watersport-bedrijven
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen

LOOSDRECHT 28 MAART 2020
Welkom
Beste klant of gast,
Hartelijk welkom. In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf.
Ons bedrijf volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een
aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. We vragen uw medewerking aan
onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen.
Voor alle klanten en gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf. Blijf dan
thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Hartelijk voor uw medewerking.
Jasper Blom, directeur Jachthaven Het Anker
Openstelling van het bedrijf
• U bent welkom om naar uw eigen boot te komen, houd wel rekening met de afstandsnorm tot anderen.
• Wij vragen u om niet met een groep van 3 of meer personen naar ons bedrijf te komen, eigen
gezinsleden of partner zijn hiervan uitgezonderd. Dus maximaal 2 personen !
• De haven of de werf is niet geopend voor passanten
• U kunt ons ook mailen zodat u bij vragen niet naar het havenkantoor of de werf hoeft te komen
Algemeen:
info@hetanker.nl
Werkplaats:
werkplaats@hetanker.nl
Administratie:
administratie@hetanker.nl
Havenkantoor
• Wij hebben het havenkantoor tijdelijk gesloten
• Wij houden afstand van elkaar en schudden géén handen.
• Spreekt u een van de medewerkers aan, houdt ruim 1,5 meter afstand en doe dit met 1 persoon tegelijk.

Haventerrein
• Wij vragen u op alle delen van ons terrein 1,5 meter afstand tot anderen te houden
• Let goed op als u over de steigers loopt! Daar is nu extra noodzakelijk om anderen ruimte te geven.
• De speeltoestellen zijn toegankelijk, maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander
plekje om met uw (klein) kinderen te spelen
Sanitairgebouw
• Er is slechts één sanitairgebouw geopend aan de 100 kant bij de grote botenlift. Het sanitairgebouw
wordt vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt.
• De douches zijn afgesloten.
• Het aantal gebruikers per sanitairgebouw wordt beperkt. Er mag niet meer dan 1 persoon tegelijk
aanwezig zijn! Let op de voorschriften en houd 1,5 meter afstand. Wij checken met regelmaat of
iedereen zich hieraan houdt.
• Alle overige toiletgebouwen zijn buiten gebruik.
Tewaterlating en het kranen van boten
• Tewaterlating kan plaatsvinden zonder uw aanwezigheid, zoals u dat van ons gewend bent.
• Vanaf 1 april laten we de boten te water vanuit de loodsen. Om een goede rustige doorstroom te
verkrijgen, zijn we hier deze week al mee begonnen.
• Als u nog aan uw boot aan het werk bent of deze kan er om een andere reden niet in, laat dit schriftelijk
per email weten via werkplaats@hetanker.nl . Om geen extra onnodige contactmomenten te hebben
hoeft u dit jaar bij uitzondering niet zelf een groene sticker te plakken.
•

U krijgt bericht per email als uw boot te water is gelaten, daarover hoeft u niet te bellen!

Werkplaats
• We hebben de werkplaats tijdelijk gesloten
Recreatieverblijven
• U kunt als eigenaar van een recreatieverblijf naar uw huisje. Gebruik alleen voor eigen familie !
Dagbezoek/visite
• Dagbezoek van mensen die géén ligplaatshouder zijn, is op dit moment helaas niet toegestaan.
• Dagbezoek van mensen die geen recreatieverblijf op Het Anker hebben is niet toegestaan.
• Wij vragen u in deze uitzonderlijke situatie om geen derden uit te nodigen op uw boot of bij uw huisje.
Informatievoorziening
Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken die
relevant zijn.

Handhaving
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons
personeel staan centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen naar de volgende
artikelen uit de HISWA Algemene Voorwaarden en het HISWA Haven- en Werfreglement:
• HISWA Algemene Voorwaarden Lig- en bergplaatsen, Artikel 10, lid 1 en 4
• HISWA Haven- en Werf regelement, Artikel 2, 3 en 7
Politie Veiligheidsregio’s hebben een noodverordening ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan. De politie levert een belangrijke bijdrage aan de handhaving van deze noodverordening, met het
oog op de volksgezondheid. De handhaving gebeurt op basis van het Wetboek van Strafrecht.
Groepen van drie of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand
houden, zijn strafbaar. Een huishouden met drie of meer personen is niet strafbaar. Kinderen jonger dan 12
jaar mogen nog wel gewoon samen buiten spelen. Ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5
meter afstand tot elkaar houden. De politie gaat hierop handhaven. Georganiseerde bijeenkomsten zijn
sowieso strafbaar. De precieze invulling van de noodverordening vindt u op de website van het
Veiligheidsberaad.
De politie kan iemand die in overtreding is eerst aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Als blijkt dat de
overtreding niet stopt dan kan de politie een bekeuring uitschrijven. Deze boete kan oplopen tot 400 euro.
Als de overtreder de aanwijzingen van de politie niet opvolgt, dan kan die persoon worden aangehouden.
Als je een overtreding ziet, probeer dan elkaar erop op een respectvolle manier aan te spreken.
Het coronavirus
Het coronavirus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Buiten het
lichaam overleeft het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de adviezen van het RIVM en de
Rijksoverheid. We staan in nauw contact met de lokale instanties (GGD), brancheorganisatie HISWA-RECRON
en de gemeente die ons op de hoogte houden van (lokale) ontwikkelingen omtrent het virus.
Wij hopen dat u zorgeloos van uw verblijf kunt genieten.
Met vriendelijke groet,
Jasper Blom
Jachthaven Het Anker

