UW EVENEMENT BIJ CLUB MED
ZONDER ZORGEN

SAFE
TOGETHER

Wij hebben een reeks internationale en
nationale gezondheidsmaatregelen
geïmplementeerd om de hygiëne en
veiligheid in Club Med Resorts te
versterken.
Ontdek de belangrijkste maatregelen die
wij nemen om ervoor te zorgen dat uw
evenement in alle rust verloopt:

1. VEILIGE ONTVANGST
• Meting van lichaamstemperatuur mogelijk bij aankomst
• AFSTAND VAN 1,5 m tussen ontvangstgebieden
• Grondmarkeringen van de VEILIGHEIDSAFSTANDEN
• Hydro-alcoholische geldispensers bij de receptie
• Retourdoos voor sleutels, armbanden en pasjes
• Resorts met verminderde capaciteit
• Vakantieoorden met een GROOT OPPERVLAK om zo
goed mogelijk de social distance te respecteren

2. GEZONDHEIDS- EN HYGIËNE MAATREGELEN
• POSI-certificering van onze Resorts mogelijk gemaakt
door CRISTAL, een label met internationale gezondheidsen veiligheidsnormen
• ECOLAB, een wereldwijd erkende leverancier,
ondersteunt ons bij het schoonmaken en desinfecteren
van de gemeenschappelijke ruimtes en slaapkamers
• Dagelijkse monitoring van de richtlijnen van de WHO en
lokale autoriteiten
• Een hygiënemanager per Resort zorgt continu voor
naleving van de reinigingsinstructies
• Hydro-alcoholische gel verkrijgbaar in het Resort
• TOTALE DESINFECTIE van de lokalen en informatie
over hun sanitaire voorzieningen
• Wassen van textielelementen boven 60 °C

3. CONVENTION CENTER AANGEPAST
VOOR UW EVENEMENT
• Aanpassing van de CAPACITEIT VAN DE
RUIMTEN en aanpassing van de indeling
van de zalen
• Natuurlijke ventilatie van zalen en
REGELMATIGE REINIGING van het
airconditioningapparaat
• Desinfectie van alle elementen die tot uw
beschikking staan in de zaal
• Verhoogde frequentie van reiniging en
desinfectie van sanitaire voorzieningen

VERVOLG

4. OPGELEIDE TEAMS EN EXPERTS
(CLUB MED EN PARTNERS)

• Systematisch gebruik van mondmaskers voor
iedereen en extra wegwerphandschoenen voor het
schoonmaakteam
• Aanwezigheid van ARTSEN EN
VERPLEEGKUNDIGEN in alle Resorts
• Opgeleiden partners en leveranciers, met dezelfde
eisen voor gezondheidsprotocollen

5. KOFFIEPAUZE
• Voor groepen vanaf +50 personen
>> Service uitgevoerd door een
medewerker met individuele porties
• Voor groepen van -50 personen
>> Manden gevuld met losse tasjes
• VEILIGE thee- en koffieservice met
zelfbediening

6. INTERNATIONALE GASTRONOMIE:
MAALTIJDEN EN RESTAURANTS
• Buffet vervangen door live bereide gerechten met
VEILIGHEIDSAFSTANDEN gemarkeerd op de grond
• AANPASSING VAN DE CAPACITEIT van restaurants met
voorgeschreven afstanden tussen tafels
• Aanpassing van de openingstijden van restaurants
• Mogelijkheid tot privémaaltijden georganiseerd op specifieke
plaatsen

7. TEAMBUILDING ACTIVITEITEN
• Organisatie van workshops en activiteiten
in OPEN RUIMTEN (tennisbaan,
voetbalveld enz.)
• Sportactiviteiten in de open lucht,

AFSTAND BEHOUDEND

Neem voor meer informatie contact op met een medewerker:

+32 (0)2 535 25 26
* Deze maatregelen zijn uitgewerkt en bevestigd door ons wetenschappelijk comité bestaande uit medische experts. Maatregelen ge definieerd vanaf 20 mei
2020, en zullen waarschijnlijk veranderen afhankelijk van de context en lokale regelgeving. Deze maatregelen zullen worden toegepast in onze Resorts in
Frankrijk en Europa.

