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1. Preambule 
A. Rederij Cascade is te beschouwen als een dagattractie met geïntegreerde 

horecavoorzieningen. Dit protocol voor Rederij Cascade is dan ook ontwikkeld op basis 
van de voorschriften uit de branche-protocollen van HISWA-RECRON en Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN). 

B. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop gasten ons bedrijf 
bezoeken helder en hanteerbaar moeten zijn voor onze medewerkers en gasten. 

C. Ondernemers en gasten houden zich aan de RIVM-richtlijnen. 
D. De voorwaarden en maatregelen worden zichtbaar gemaakt via de website, social 

media, nieuwsbrieven, publicatieborden en bulletins bij aankomst. 

2. Protocol Bepalingen 

A. Voor de directie van Rederij Cascade: 
1. Communicatie aan gasten en medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Hygiëneregels 

hangen bij de ingang van de steigers en de schepen en worden bovendien aan boord 
herhaald. 

2. Regels voor gasten staan voorts op de website op de homepage en worden herhaald 
bij het naderen van het online boekingssysteem. Tussentijdse updates worden 
aangekondigd of uitgedeeld. 

3. Zorg dat iedereen (gasten en medewerkers) 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, 
zorg dat stoelen en werkplekken 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. Voorkom 
opstellingen, die face-to-face staan. 

4. Markeer 1,5 meter-vakken rond faciliteiten op het bedrijf, zowel de faciliteiten 
bestemd voor gasten als die van medewerkers. 

5. Communiceer vooraf met de gast over de maatregelen op het bedrijf, waarin 
gezondheidsregels worden besproken. 

6. Zorg ervoor, dat de gezondheidscheck wordt verricht bij de gasten tijdens het 
betreden van de rederij (zie bijlage 1 voor procedure). 

7. Zorg voor hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs gasten op het belang van 
handen wassen. Maak regelmatig schoon!  

8. Beheers het aantal gasten dat tegelijkertijd op de locatie mag zijn, afgestemd op 
naleving van de 1,5 meter afstand. Voor een veilige omgeving achten wij het inzetten 
van 50% van de maximum capaciteit verantwoord. 

9. Elke afvaart dient vooraf geboekt te worden, telefonisch, per email of via het online 
boekingssysteem. De boeker ontvangt een bevestiging, waarin de corona-maatregelen 
worden toegevoegd als afzonderlijke bijlage.  

10. Passagiers, die zich melden zonder vooraf geboekt te hebben, kunnen geweigerd 
worden.  

11. Etenswaren kunnen uitsluitend vooraf als extra item toegevoegd worden aan een 
boeking. Ter plekke bestellen van etenswaren is in principe niet mogelijk. 

12. Maak afspraken met gasten over verplichte routering en looprichting zoals de entree 
en belangrijkste voorzieningen op het bedrijf. 
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13. Geef medewerkers de instructie dat zij gasten aanspreken bij overtreding van de regels 
en geef hen de bevoegdheid om waar nodig gepaste actie te ondernemen om de 
veiligheid van gasten en (andere) medewerkers te waarborgen. 

14. Medewerkers krijgen een uitgebreide instructie over naleving en handhaving van dit 
protocol. 

15. Stel alle medewerkers aan als corona-verantwoordelijken voor de naleving van dit 
protocol, die dit ook actief controleren.  

16. Er wordt een corona-functionaris aangesteld, die als vraagbaak en meldpunt voor 
praktische knelpunten dient voor alle medewerkers. De corona-functionaris staat in 
contact met de directie. 

17. Indien er twijfel is over de interpretatie van de noodverordening, zoekt de directie 
contact met de veiligheidsregio en/ of het coronateam van de Gemeente Maasgouw. 

B. Voor de medewerkers van Rederij Cascade: 
1. Medewerkers die tot een risicogroep behoren of zwangere medewerkers werken 

zoveel mogelijk thuis. 
2. Schud geen handen. 
3. Hoest en nies in de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en was daarna direct de 

handen. 
4. Handen worden normaal minimaal 6 keer per dag gewassen volgens de instructie (zie 

bijlage 3). In ieder geval na klantcontact, voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen 
met het openbaar vervoer en na het schoonmaken. Daartoe worden op diverse 
plekken op het bedrijf en in de gebouwen desinfecterende middelen beschikbaar 
gesteld. Daarnaast worden de voorzieningen voor handenwassen en 
desinfectiepunten voorzien van de hiervoor geldende protocollen. 

5. Er worden aan iedere afzonderlijke medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s) beschikbaar gesteld: wegwerphandschoenen, mondkapjes en een afstand-
badge. Het dragen van deze PBM’s is verplicht. Optioneel worden er 
gezichtsbeschermers beschikbaar gesteld aan de medewerkers, die dit wenselijk 
achten. 

6. Werkbenodigdheden, materieel en gereedschap worden bij overdracht 
gedesinfecteerd. 

7. De werknemer blijft thuis als hij een van de volgende klachten heeft: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden 
Celcius). 

8. De werknemer blijft thuis als iemand in zijn huis koorts heeft (vanaf 38 graden Celcius) 
en/ of benauwdheidsklachten. 

9. Aan boord is er geen gelegenheid om te kunnen omkleden.  
10. Wil je voor aanvang van de werkzaamheden een gelegenheid om te kunnen omkleden, 

dan is dat mogelijk in de douchevoorziening op de Cruise Terminal.  
11. Zie protocolbepaling 4F in dit document voor de hygiënemaatregelen in de douche. 
12. Leg je persoonlijke eigendommen in de hiertoe aangewezen ruimte op 1,5 meter 

afstand van die van je collega. 
13. Het gebruik van een mobiele telefoon is op grond van hygiënevoorschriften alleen 

achter de schermen toegestaan. Reinig en ontsmet je handen na telefoongebruik. 
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C. Voor de gasten van Rederij Cascade: 
1. Houd 1,5 meter afstand. 
2. Was vaker je handen. 
3. Hoest en nies in je elleboog. 
4. Gebruik papieren zakdoekjes. 
5. Schud geen handen. 
6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celcius). 
7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden Celcius) en/ of 

benauwdheidsklachten. 
8. Boek vooraf uw rondvaart via de website, telefonisch of per e-mail. Zonder reservering 

vooraf loopt u grote kans, dat u niet kunt meevaren vanwege capaciteitsgebrek. 
9. Etenswaren kunnen uitsluitend vooraf als extra item toegevoegd worden aan een 

boeking. Ter plekke bestellen van etenswaren is in principe niet mogelijk. 
10. Verleen medewerking aan de gezondheidscheck, die wordt uitgevoerd door de crew 

tijdens het inschepen (zie bijlage 1). 
11. Ga na de rondvaart direct weer naar huis. 
12. Lees vooraf de aangescherpte maatregelen van Rederij Cascade op de website en/ of 

in de reserveringsbevestiging. 
13. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
14. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). 

D. Voor de leveranciers Rederij Cascade: 
1. Leveranciers dienen zich een kwartier voor aankomst te melden. 
2. Leveranciers worden gevraagd handschoenen te dragen. 
3. Er wordt duidelijk gecommuniceerd waar de spullen geplaatst moeten worden. 
4. Persoonlijk contact tussen leveranciers en medewerkers wordt zoveel mogelijk 

vermeden en als er contact noodzakelijk is, wordt een afstand van 1,5 meter 
aangehouden. 

5. Na aflevering dienen leveranciers direct te vertrekken. 

3. Praktische invulling van protocol bepalingen 
 
Voor Rederij Cascade zijn maatregelen genomen voor de volgende onderdelen: 

 Medewerkers rederij 

 Aanvullende maatregelen voor horeca-medewerkers 

 Algemene hygiëne 

 Coördinatie van bezoekersstromen 

 Maatregelen op voorzieningenniveau 

 Coördinatie van bezoekersstromen tijdens Maaskernen Toer 

A. Medewerkers rederij: 
1. Medewerkers krijgen een passende training, aansluitend op hun functie en 

verantwoordelijkheid. 
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2. Fysiek contact: er is in geen enkel geval sprake van rechtstreeks fysiek contact. Dit 
geldt zowel voor hulp bij in- en uitstappen alsook bij het aanraken of aannemen van 
fysieke spullen van gasten (fototoestel, etc.). 

3. Iedere werknemer ontvangt uit voorzorg persoonlijke beschermingsmiddelen. Iedere 
werknemer ontvangt uitwasbare mondkapjes (2 stuks), een afstand-badge en 
wegwerphandschoenen. Optioneel worden er transparante gezichtsbeschermers 
beschikbaar gesteld aan de medewerkers, die dit wenselijk achten. 

4. Daar waar contact niet voorkomen kan worden, of waar de 1,5 meter niet haalbaar is 
(evacuatie of hulpverlening), zullen aanvullende maatregelen worden genomen, die 
bestaan uit transparante gezichtsbeschermers en afstand-hesjes.  

5. Onderlinge afstanden gelden ook achter de schermen. 
6. Iedere medewerker stelt veiligheid en gezondheidsmaatregelen gelijk. 

B. Aanvullende bepalingen voor horeca-medewerkers: 
Voor de horeca medewerkers zijn aanvullende bepalingen en maatregelen vanwege de 
specifieke werkzaamheden:  

1. Voer de gezondheidscheck uit aan de hand van een kort controlegesprek alvorens de 
gasten plaatsnemen aan boord (zie bijlage 1 voor procedure). 

2. Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaatsgevonden, mogen medewerkers 
binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de 
gasten aan tafel zitten. 

3. Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. 
4. Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s zo min mogelijk binnen 

1,5 meter van elkaar komen. 
5. Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform de 

handenwasinstructies (zie bijlage 3). 
6. Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden. 

C. Algemene hygiëne: 
1. Het OSB-schoonmaakprotocol (zie bijlage 2) wordt gehanteerd tijdens de schoonmaak 

ter bevordering van maximale bedrijfshygiëne. Dit schoonmaakprotocol is zichtbaar in 
elke bedrijfskeuken of afhaalpunt (waaronder bar). 

2. De wegwerphandschoenen voor de medewerkers zijn beschikbaar op een vast punt 
aan boord. De medewerkers wassen en desinfecteren eerst hun handen alvorens deze 
wegwerphandschoenen in gebruik te nemen. 

3. Op beide schepen bevinden zich meerdere desinfectiefaciliteiten, tenminste één punt 
per dek. Deze punten worden aangeduid met de hiervoor bedoelde pictogrammen. 

4. De door de rederij gebruikte desinfectiemiddelen bevatten tenminste 70% alcohol. 
5. Tijdens het wisselen van passagiers worden de tafels en stoelen grondig gereinigd en 

wordt er een nieuwe menukaart op tafel gelegd. 
6. Op de achterzijde van de menukaart bevinden zich de hygiëneregels en de corona-

procedures tijdens de rondvaart. 
7. Bij elke gelegenheid tot handenwassen is een handenwasinstructie aanwezig (zie 

bijlage 3). 
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D. Coördinatie van bezoekersstromen: 
1. Uitgangspunt is 1,5 meter afstand tussen gezelschappen. 
2. Het aantal gasten dat gelijktijdig aanwezig is binnen een bedrijf wordt in de 

heropeningsfase gemaximeerd op 50% van de maximumcapaciteit. Dit betekent voor 
het schip ‘Maaslakei’ een maximum van 75 passagiers en voor het schip ‘Stadt 
Wessem’ een maximum van 125 passagiers. 

3. De in sub 2 aangegeven maximum capaciteit kan alleen gerealiseerd worden indien de 
in sub 1 aangegeven 1,5 meter kan worden gehandhaafd. 

4. Deze maximering kan geborgd worden door het online-boekingssysteem waarbij een 
dag en tijdslot gereserveerd wordt. 

5. De boeking wordt betaald aan de entreekassa, waarbij sterke voorkeur voor 
contactloos betalen of per pin betalen. 

6. Er worden fysieke schermen geplaatst bij de entreekassa’s tussen gast en 
medewerker.  

4. Maatregelen op voorzieningenniveau: 

A. Parkeerterrein: 
1. Onze bezoekers kunnen gebruik maken van de openbare parkeervoorzieningen, vlakbij 

de aanlegsteigers. Hier worden geen extra fysieke maatregelen getroffen. Wel worden 
vooraf de wettelijke voorzorgsmaatregelen, die gelden in de openbare ruimte, 
gecommuniceerd via de website en/ of de boekingsbevestiging.  

2. Bij aankomst van meerdere auto’s op de parkeervoorzieningen wordt er geadviseerd 
om-en-om in te parkeren zodat 1,5 meter afstand ook tijdens uitstappen gewaarborgd 
is. De tussenliggende plekken worden dan vanzelf opgevuld. 

B. Entreekassa: 
1. Bij de kaartcontrole vindt de gezondheidscheck plaats aan de hand van een kort 

controlegesprek (zie bijlage 1 voor procedure). 
2. Bij de kaartcontrole zijn duidelijke instructies aanwezig, duidelijke zichtbare strepen 

getrokken die de afstand aangeven van minimaal 1,5 meter. 
3. Kaartverkoop zonder reservering vooraf is alleen toegestaan als de maximum 

capaciteit niet overschreden wordt en de veiligheid van de algemene gezondheid niet 
in gevaar komt. 

4. Na de betaling aan de entreekassa is er direct een desinfectiepunt beschikbaar. 
5. Bij de entreekassa is er een fysieke afscherming tussen de gast en de medewerker. 
6. Tijdens het inschepen en ontschepen zijn de toiletten gesloten. 

C. Overdekt gastenverblijf (salon): 
1. Op de wandelpaden wordt altijd 1,5 meter afstand tot anderen gehouden. De afstand 

wordt inzichtelijk gemaakt met signaaltape. 
2. Op de plekken, waar niet aan de 1,5 meter maatregel voldaan kan worden, worden 

transparante veiligheidsschermen geplaatst. Het gaat hierbij om tafels, die grenzen 
aan het looppad. Zodra een passagier het looppad betreed, is er namelijk geen 1,5 
meter afstand mogelijk tussen beide tafels.  
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3. Er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer gehanteerd aan boord van beide 
schepen tijdens het betreden van het schip.  

4. Op de plekken waar eenrichtingsverkeer onmogelijk is, worden ‘wachtzones’ 
gecreëerd, zodat men in de gelegenheid is om voorrang te verlenen op 1,5 meter 
afstand.  

5. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen binnen 1,5 meter van elkaar zitten, tenzij 
het gezelschap een gezamenlijke huishouding betreft. 

6. Tijdens het verlaten van het schip wordt de tegengestelde richting van het 
eenrichtingsverkeer, zoals gehanteerd tijdens boarding, gehanteerd. Dit wordt 
duidelijk gecommuniceerd door de kapitein van het schip via de omroepinstallatie. 
 

D. Openlucht gastenverblijf (buitendek): 
1. Op het buitendek wordt 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar. 
2. Er is tweemaal per 30 minuten toezicht op het buitendek om te controleren of deze 

verplichting nageleefd wordt. 
3. De doorgaande looppaden op het buitendek, die grenzen aan beide salons, worden 

afgebakend met signaaltape, waarbij 1,5 meter afstand t.o.v. de aanwezige gasten op 
het buitendek in acht genomen wordt. 

4. Op het buitendek bevindt zich op de doorgaande looppaden tenminste één 
desinfectiepunt. 
 

E. Toiletten aan boord: 
1. De toiletten aan boord zijn afgesloten ruimtes en worden daarom allemaal 

opengesteld. 
2. Bij de toiletgroep wordt signaaltape aangebracht op de vloer in de vorm van 1,5 meter 

vlakken, zodat de onderlinge afstand van passagiers bij de toiletten gehandhaafd kan 
worden. 

3. Er worden voorrangsregels gecommuniceerd bij nadering van de toiletgroep en op de 
toiletten zelf ter voorkoming van kruisend verkeer (binnen 1,5 meter afstand tot 
elkaar). 

4. Op de afzonderlijke toiletten is er gelegenheid tot handenwassen en het desinfecteren 
van het sanitair. Handen kunnen gedroogd worden met papieren handdoekjes. 

5. Elke afzonderlijke toilet is voorzien van een handenwasinstructie (zie bijlage 3). 
6. Vlakbij de toiletgroep bevindt zich een desinfectiepunt. 
7. De toiletten worden tenminste één keer per uur op reguliere wijze schoongemaakt. 

Hierbij is er extra aandacht voor het reinigen en ontsmetten van de 
contactoppervlakken en aanraakpunten (knopjes, doorspoelknoppen, dispensers, 
kranen en deurklinken). 

8. Tijdens de reguliere reiniging is het toilet gesloten. 
 

F. Sanitair op Cruise Terminal Maasbracht: 
1. De toiletten op de Cruise Terminal Maasbracht zijn per 1 juni 2020 geopend;  
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2. Deze toiletten worden driemaal daags gereinigd en gedesinfecteerd volgens het OSB-

protocol (zie bijlage 2). 

3. De toiletten beschikken over afzonderlijke gelegenheden tot handenwassen. 

4. Elk afzonderlijk toilet is voorzien van een handenwasinstructie.  

5. De sanitaire voorzieningen beschikken niet over een gelegenheid tot desinfectie. Wij 

adviseren om na toiletbezoek met eigen middelen uw handen te desinfecteren. 

G. Garderobe: 
1. De garderobes aan boord zijn gesloten.  

 

H. Horeca: 
1. Het ter plekke bestellen van etenswaren uit de keuken is in principe niet mogelijk; 

etenswaren kunnen vooraf als extra item geboekt worden via de website of 
telefonisch. 

2. Op het schip ‘Maaslakei’ wordt uitsluitend aan tafel en op het buitendek bediend. 
Afhalen is niet mogelijk. 

3. In de benedensalon van het schip ‘Stadt Wessem’ wordt uitsluitend aan tafel bediend. 
Afhalen is niet mogelijk. Bestellingen vanuit de keuken worden met behulp van een 
serveerwagen uitgeserveerd aan tafel. 

4. In de bovensalon van het schip ‘Stadt Wessem’ is er een afhaalpunt aanwezig voor 
drank en versnaperingen; bediening aan tafel is niet mogelijk. 

5. Passagiers op het bovendek van de ‘Stadt Wessem’ kunnen van het afhaalpunt in de 
bovensalon gebruik maken. Ze dienen daartoe de weergegeven instructies (zoals 
maximum aantal deelnemers in de wachtrij en voorrangregels) in acht te nemen. 

I. Samenkomsten vanaf 1 juli 2020: 
(als het organiseren van samenkomsten tot 100 personen daadwerkelijk wordt toegestaan) 

1. Er wordt in principe geen diner in buffetvorm aangeboden, tenzij hiervoor aanvullende 
maatregelen worden doorgevoerd. 

2. Staanplaatsen worden gemarkeerd op de vloer. 
3. Aan elke statafel hanteren we een maximum van 4 personen met waarborging van de 

1,5 meter afstand tot elkaar.  
4. Meerdere personen aan één statafel plaatsen is toegestaan, mits deze groep een 

gezamenlijke huishouding betreft. 
5. Voor elke afzonderlijke ruimte wordt een maximum capaciteit bepaald. Staanplaatsen 

worden gemarkeerd op de vloer. 
6. Vooraf wordt de situatie besproken met de opdrachtgever aan de hand van hun 

gastenlijst en trachten we voor hun deelnemers plekken aan boord te reserveren 
(denk aan familie, collega’s, vriendenclub, etc.). 
 

J. Coördinatie van bezoekersstromen tijdens Maaskernen Toer: 
1. Tijdens het op- en afstappen, gedurende de korte stops in een van de kernen, zijn de 

toiletten gesloten. 
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2. Tijdens het op- en afstappen, gedurende de korte stops in een van de kernen, is het 
voor de aan boord blijvende passagiers niet toegestaan om hun zitplaats te verlaten. 

3. Ook op de steigers in Wessem en Thorn wordt de 1,5 meter afstand inzichtelijk 
gemaakt met behulp van signaaltape.  

4. Op de informatieborden aan de steigers wordt duidelijk gecommuniceerd dat de 
steiger pas betreden mag worden na toestemming van de bemanning. Passagiers zijn 
hierdoor in de gelegenheid om op een veilige wijze (met voldoende afstand) het schip 
en de steiger te verlaten. 

 

 

 

5. Gedragscode voor onze gasten 
 
Belangrijk om te weten voordat u uw bezoek aan onze rederij gaat plannen! 

1. Boek vooraf uw afvaart, bij voorkeur online via onze website, of per e-mail of 
telefonisch. 

2. Bent u fysiek beperkt, komt u dan niet alleen! Onze medewerkers kunnen u helaas niet 
helpen vanwege het vermijden van fysiek contact. 

3. Bekijk vooraf de gezondheidscheck (zie bijlage 1). Beantwoordt u niet alle vragen met 
‘nee’, zie dan af van uw bezoek of annuleer uw reservering!  

4. De gezondheidscheck wordt middels een kort controlegesprek herhaald aan de 
entreekassa.  

5. Uw toegang kan geweigerd worden bij vermoeden van verhoudheid- en/ of 
griepklachten. 

6. Etenswaren zijn aan boord zelf niet te bestellen. Reserveer uw maaltijd en/ of andere 
versnaperingen altijd vooraf. 

7. Volg altijd de instructies en aanwijzingen van onze medewerkers op. 
8. Houd u zich strikt aan de looproutes, voorrangregels en afstandmarkeringen. 

Daarnaast gelden de algemene richtlijnen van het RIVM: 

9. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers. 
10. Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten heeft. 
11. Behoort u tot een van de risicogroepen of bent u zwanger, blijf dan thuis! 
12. Schud geen handen. 
13. Noes en hoest in uw elleboog (en gebruik papieren zakdoekjes, die u direct weggooit 

na gebruik) 
14. Was je handen regelmatig volgens de handenwasinstructie. 
15. Betaal zoveel mogelijk contactloos of per pin. 
16. Zorg dat u exact op de afgesproken tijd bij de rederij verschijnt. Gelieve niet eerder te 

arriveren dan wordt aangegeven  
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Bijlage 1 
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Bijlage 2: 
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Bijlage 3: 
 


