SRG Aangepaste Vakanties en COVID/corona
A. Algemeen
Nu de corona-maatregelen zijn opgeheven, mogen en kunnen we weer op reis!
Dit betekent niet, dat corona verdwenen is; het kan ook nu nog gebeuren dat je besmet
raakt, net voor of tijdens de reis. Inmiddels mag je dit door middel van zelftest vaststellen.
Wij kunnen niet afdwingen dat alle deelnemers en vrijwilligers op een reis gevaccineerd
zijn of immuniteit hebben opgebouwd doordat ze corona hebben gehad.
Voor de reisleider is het prettig om dit te weten, omdat het invloed kan hebben op het
reisprogramma mocht je corona krijgen, maar er wordt niet actief om gevraagd (AVG).
De verplichting om een mondkapje te dragen is vervallen. Iedereen maakt daar zelf een
keuze in en die keuze wordt gerespecteerd. Dat respect is er ook bij excursies wanneer
iemand bijvoorbeeld niet mee wil vanwege te verwachten drukte. We proberen zoveel
mogelijk rekening te houden met de wensen van alle deelnemers waardoor het kan
voorkomen dat het programma aangepast wordt. Het is daarom goed, bij het begin van de
reis te inventariseren of er wensen zijn waar rekening mee gehouden kan worden.
Het is altijd mogelijk om op vrijwillige basis een mondkapje te dragen als iemand dit prettig
vindt.
B. Besmetting vóór vertrek
Ben je positief getest op corona en is het vertrek van de reis binnen 5 dagen, dan kun je
helaas niet mee. Het risico op besmetting van anderen is dan te groot.
Voor de deelnemers geldt dan de annuleringsregeling van de SRG, wellicht kan een
deelnemer gebruik maken van de annuleringsverzekering die men persoonlijk heeft
afgesloten.
Voor vrijwilligers geldt dat men zich direct meldt bij de commissie vrijwilligers, zodat deze
op zoek kan naar een vervanger.
C. Besmetting tijdens de reis
De SRG zorgt voor zelftesten en mondmaskers, die gaan mee op reis.
Heb je tijdens de reis/vakantie klachten, meld je dan bij de reisleider voor een zelftest.
Als de test positief is betekent dat bij binnenlandse reizen dat je de reis afbreekt en naar
huis gaat.
Bij buitenlandse reizen betekent het dat je in isolatie gaat op de hotelkamer, totdat de
klachten verdwenen zijn. De contacten worden beperkt en één vrijwilliger neemt de zorg
op zich. Dan geldt er wel het dringende verzoek om beiden, deelnemer en vrijwilliger, een
mondmasker te dragen. De vrijwilliger die zorg op zich neemt, test zich dagelijks met een
zelftest.
Verdere maatregelen hangen af van het land waar in wordt gereisd: wij houden ons altijd
aan de corona-regels van dat land.
Veel plezier!

