CARLOT IN CORONATIJD
Geldig vanaf 28 juni 2020

Richtlijnen voor bemanning en passagiers
Uitgangspunt: 1,5 meter maatregelen gelden ook aan boord

Varen met de Carlot
Maximale bemanning:
Schipper, Machinist en bij het varen met passagiers nog een bemanningslid voor aan dek.
Bemanning houdt onderling en ten opzichte van passagiers een afstand van 1,5 meter aan.
Iemand die grieperig of verkouden is, of één van de andere typische Corona-verschijnselen heeft,
meldt zich af en komt niet aan boord maar blijft thuis.

Passagiers:
maximaal 4 personen. Indien een deel van de passagiers uit één huishouden komt, dan is een
maximum van 8 passagiers acceptabel. Passagiers blijven aan dek en houden een onderlinge afstand
van 1,5 meter aan. Alleen indien passagiers uit één huishouden komen kan er voor deze betreffende
personen worden afgeweken van de 1,5 meter regel.
Op het dek zijn markeringen aangebracht die veilige posities aangeven, plus veilige looproutes en
veilige wisselplekken. Bij aanwezigheid van meer dan 4 personen kan de bemanning kiezen om de
achterbank te gebruiken voor 2 of 3 personen uit een huishouden. Daardoor ontstaat voor op de
boot de noodzakelijke extra ruimte.
Van alle passagiers moeten naam en contactgegevens bekend zijn en genoteerd worden. Passagiers
komen op eigen kracht aan boord. Indien zij door omstandigheden daarbij toch geholpen moeten
worden draagt de bemanning een mondmasker en handschoenen.
In principe trachten we dat bovenstaande gegevens aanwezig zijn bij boeking en dient dit alleen
gecheckt worden bij aankomst.
Briefing:
De bemanning legt vóór vertrek zowel de gebruikelijke algemene veiligheidsmaatregelen als de
specifieke Corona-richtlijnen aan boord uit. Het omdoen van de redvesten wordt gedemonstreerd,
maar de passagiers worden daarbij niet fysiek geholpen. Indien dit toch noodzakelijk blijkt voor een
goede werking van het redvest draagt het betreffende bemanningslid een mondmasker en
handschoenen.
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Ontsmetting:
toiletten, leuningen, handgrepen, zitoppervlakken worden vóór en na en ook regelmatig tijdens de
vaart door de bemanning met alcohol ontsmet.

Eten en drinken:
wordt voor zover mogelijk qua weer en zeegang in de open lucht genuttigd. De bemanning serveert
al naar gelang de gelegenheid eten en drinken aan dek op basis van twee armlengtes. Dit met
behulp van het koffierekje en eventueel een dienblad.

Markeringen aan dek:
Looppad en looprichting zijn met pijlen aangegeven.
Sta/zitlokaties aan BB en aan SB zijn met een onderlinge afstand van 1,5 meter aangegeven met
pictogrammen op het dek.
Een bord met gedrags-pictogrammen hangt in de reling, zichtbaar tijdens het opstappen en tijdens
de vaart.
Werken op de Carlot
Ook bij het werken aan boord geldt de 1,5 meter maatregel, en ook de hierboven beschreven
ontsmettingsmaatregelen. Maximaal 4 personen tegelijk aan het werk .
Voor werkzaamheden die als mogelijk gevaarlijk beschouwd mogen worden (denk bijvoorbeeld aan
slijpen, boren, lassen en aan klim- en klauterwerk) alsook werk in de machinekamers moeten er
minimaal twee personen aan boord zijn.
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