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In algemene zin gelden voor alle omstandigheden de volgende maatregelen: 
 
Om de verspreiding van het virus te beperken, blijft het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen. 
Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende 
maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Blijf 
daarom de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus volgen. Ook als u al gevaccineerd bent. 
Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. 
 

Basisregels voor iedereen 

• Was vaak en goed uw handen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 
 

 
 
De volgende maatregel geldt voor Vrijwilligers die werken op het schip met of zonder bezoekers/gasten: 

• Het bestuur heeft besloten om het besluit van 8 juni 2021 om enkel vrijwilligers aan boord te willen 
die gevaccineerd zijn los te laten conform de afnemende risico’s van besmettingen en de gevolgen 
hiervan. Het bestuur kan enkel hopen dat iedereen rekening houdt met de blijvende risico’s en zich 
laat vaccineren/boosteren om zichzelf en de andere vrijwilligers zo optimaal te beschermen. 

• Het bestuur respecteert indien een vrijwilliger aan boord een mondkapje wenst te dragen en 1,5 
meter afstand wenst te houden en gaat er van uit dat iedereen dit van elkaar respecteert. 

 
 
Voor aan boord van de Carlot gelden het volgende in het bijzonder onder alle omstandigheden: 

• Bij het werken met meerdere personen op het schip in de binnenruimtes waarbij de 1,5m niet 
gegarandeerd kan worden dient iedereen daar een mondkapje te dragen.  

• Het is niet toegestaan om met meer dan 2 personen recreatief te verblijven in de kombuis. 
 
 

In lijn met de versoepelingen en de daaruit voortvloeiende regeringsmaatregelen heeft het bestuur van de 
Stichting Carlot besloten om ook geplande rondvaarten naast asverstrooiingen te accepteren maar nog geen 
rondleidingen toe te staan op het schip.  

 

De volgende maatregelen gelden voor vrijwilligers/bemanning en gasten bij asverstrooiingen en 
rondvaarten: 

• Ter bescherming van de vrijwilligers/bemanning wordt voorlopig alleen gevaren met gezelschappen  
die vooraf geboekt hebben en waarvan van tenminste de hoofdboeker de persoonsgegevens bekend 
zijn zoals naam, adres, email en telefoonnummer. 

• Het gezelschap kan uitsluitend op de boot buiten verblijven en in geval van noodweer kan de 
bemanning onderdak bieden in de binnen ruimtes: kombuis en onderste stuurhut. Gezien de 
onmogelijkheid van 1,5m is het dragen van mondkapjes dan verplicht. 

• Gastencapaciteit van max. 12 personen kan weer..  
 
 
Er zijn op het schip mondkapjes en desinfecterende gel aanwezig voor zowel vrijwilligers/bemanning als gasten.  
 


