Reizen met Femma-vrouwenreizen
Zonder ANGST, maar met GEZOND VERSTAND
Beste Femma-vrouwenreiziger,
De voorbije maanden waren wij allemaal in de ban van het Coronavirus. Daardoor werden reizen
noodgedwongen geannuleerd of verplaatst. Vandaag kan reizen opnieuw, zij het met bepaalde
beperkingen en met inachtname van de nodige maatregelen.

Algemene regels
Bescherm jezelf en de anderen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beperk fysieke contacten
Respecteer een veilige afstand (1,5 m)
Nies of hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
Geef geen hand of kus
Was of ontsmet regelmatig je handen
Blijf thuis bij symptomen!
Mondmasker is aangeraden en zelfs verplicht op de bus en op sommige plaatsen
Breng zelf één of meerdere mondmaskers én handgel mee! Ook reinigingsdoekjes zijn
handig om o.a. fietshandvaten te reinigen.

Busreizen: de standard Covid-maatregelen (hygiëne, afstand, ...) gelden:
o
o
o
o
o

Ontsmet je handen bij elke opstap
Draag een mondmasker (vanaf 12 jaar) tijdens het hele traject
Houd dezelfde zitplaats tijdens de reis (naast kamergenoot), zowel op heen- als terugreis
Gebruik alleen de achterste deur om in en uit te stappen en vermijd contact
Houd voldoende afstand alvorens in te stappen

o
o
o
o
o

Het toilet is niet toegankelijk. Er worden sanitaire stops ingepland
Eerste zetelrij blijft vrij of er is een fysieke barrière met de chauffeur
De autocar (handgrepen, armsteunen, …) wordt ontsmet, ook tijdens tussenstops
De autocar wordt zoveel mogelijk verlucht met verse buitenlucht
Bagage wordt veilig geladen en gelost (afstand wordt gerespecteerd en chauffeur draagt
handschoenen)
Microfoon mag gebruikt worden indien met plastiek overtrokken
Internationale autocarreizen zijn toegestaan, maar hoeveel passagiers is afhankelijk van het
land van bestemming
De vervoermaatschappijen leven ter plekke de gezondheidsvoorschriften van het land van
bestemming na

o
o
o

o
o
o

Je vult een gezondheidsformulier in dat 30 dagen bewaard wordt door de
vervoermaatschappij.
Je contactgegevens worden 4 weken bewaard ivm mogelijke contact tracing
Als er twee Femma-begeleiders mee zijn, is er telkens één verantwoordelijk voor de controle van
de maatregelen. Bijv. wie geen mondmaker draagt, mag niet op de bus.

Vliegtuigreizen
We kunnen binnen Europa opnieuw op reis met het vliegtuig, mits het volgen van de vooropgestelde
richtlijnen. Luchthavens en vliegtuigmaatschappijen nemen extra maatregelen om de veiligheid
van de passagiers te garanderen. Zij volgen de richtlijnen van de EASA, het Europees Agentschap
voor de veiligheid van de luchtvaart. Ook aan de passagiers zelf wordt gevraagd de regels strikt op te
volgen.
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

Ook in de luchthaven is de regel: afstand houden (1,5 meter) en handhygiëne
naleven (regelmatig handen wassen en ontsmetten).
Brussels airport voorziet op verschillende plaatsen handgeldispensers;in de
vertrekhal staan mobiele wasbakken.
Er worden extra ontsmettingsbeurten gehouden.
Binnen het luchthavengebouw zijn op sommige plaatsen looproutes voorzien, volg
die ook!
In de luchthaven is het dragen van een mondmasker verplicht (vanaf 6 jaar).
De temperatuur van elke passagier wordt gemeten door middel van thermische
camera’s. Wie meer dan 38° meet, wordt een 2de keer gescreend, en indien nodig
naar de medische dienst begeleid.
Ook gedurende de hele vlucht is een mondmasker verplicht.
De lucht in het vliegtuig wordt permanent gefilterd. 60% bestaat uit verse lucht.
In- en uit het vliegtuig stappen gebeurt per rij.
De vliegtuigen worden extra gereinigd en gedesinfecteerd.
Elke passagier brengt zijn/haar eigen mondmaskers mee.
Voorzie voldoende mondmaskers (ook voor de terugvlucht): elke 4 uur moet je het
mondmasker vervangen.
Hou je strikt aan de regels ivm handbagage: 1 stuk handbagage per persoon

Accommodatie en Horeca
o
o
o
o

De hotels volgen strikt de maatregelen zoals die in hun land worden voorgeschreven. Obers
dragen een mondmasker.
Dit geldt eveneens voor restaurants en de restaurants verbonden aan hotels.
Ook hier gelden de basisregels: afstand houden, handen wassen, in je bubbel blijven.
Elke groepsreis reist in haar eigen ‘reis-bubbel’. Dat betekent dat wij ons niet mengen met
andere groepen.

Dit zijn de maatregelen die momenteel van kracht zijn. Al naargelang de situatie kunnen die
aangepast worden. Femma - en alle reisorganisaties/vervoermaatschappijen waarmee wij
samenwerken - volgen de Corona-berichtgeving op de voet. De veiligheid van onze reizigers staat
voorop!

