
 

 

Protocol Covid-19 Fort Penningsveer 

Je bent weer welkom op fort Penningsveer. Wij vragen je te houden aan een aantal regels zodat 

wij hier veilig met elkaar kunnen verblijven. Heb je vragen? Loop gerust even bij ons binnen bij 

bunker nummer 11.  

Regels voor alle gasten, huurders en medewerkers op het fort:  

o Blijf thuis wanneer je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C). 

o Blijf thuis als iemand in je huis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

o Ontsmet je handen bij aankomst op het terrein bij de desinfectiepaal. 

o Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 

tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden 

en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te 

houden. 

o Ben je met de fiets of de brommer? Zet deze dan aan de linkerkant van het pad bij de 

loods, zodat we het pad rondom het fort helemaal vrij hebben om te kunnen rondlopen 

met voldoende afstand tot elkaar.  

o Je mag gebruik maken van de toiletten. Indien het druk is bij de toiletten, blijf dan buiten 

even wachten totdat het toilet vrij is.  

o Er is genoeg ruimte rondom het fort om even een praatje met elkaar te maken. Zorg wel 

dat andere personen goed kunnen passeren op 1,5 meter afstand.  

o Wij werken op het fort regelmatig met vrijwilligers. Geef ze voldoende ruimte om hun werk 

uit te kunnen voeren! 

Slapen op het fort? 

Je bent weer welkom om op het fort te komen overnachten met een groep. Wij hebben een aantal 

regels opgesteld waar jij je als slaapgast van Fort Penningsveer aan dient te houden. 

o Ben je verkouden of grieperig? Blijf thuis! Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts 

(vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

o Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 

tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden 

en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te 

houden. 

o Let goed op de in- en uitgang. Beide groepsaccommodaties hebben een aparte in- en 

uitgang.  

o Ben je 18 jaar of ouder, kies dan een bed uit zonder het verbodsplaatje. Kinderen tot en 

met 18 jaar mogen in hetzelfde stapelbed slapen.  

o Gasten die behoren tot hetzelfde huishouden mogen wel in hetzelfde stapelbed slapen.  

o Er zijn twee groepsaccommodaties op het fort. Indien beide accommodaties bezet zijn, 

zorg dan dat er 1 persoon contact houdt met de andere groep, bijvoorbeeld als beide 

groepen gebruik willen maken van de grasveldjes bij de loods of gebruik willen maken van 

de bootjes. 

o Wij hebben extra schoonmaakmiddelen op de accommodatie staan. Ons advies is om 

tussendoor goed te blijven ontsmetten. 



o Fort Penningsveer schept de voorwaarden om hier te kunnen verblijven. Je bent als gast 

in onze slaapaccommodaties zelf verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.  


