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Welkom bij Hotel Morabeza

Nieuwe Hygiëne – en Veiligheidsmaatregelen

Transfer

Receptie

Algemene maatregelen

Ons team

Beste Gasten, 

Gezien de coronapandemie (COVID-19) heeft hotel Morabeza zich actief voorbereid op de periode na corona. 
Het nieuwe beleid van het hotel voldoet aan strikte veiligheids- en hygiënenormen. Alle protocollen en procedures 
voor het schoonmaken en ontsmetten gebeuren volgens de normen beschreven door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en lokale overheden voor toeristische ondernemingen. 

Alle toegepaste hygiëne – en veiligheidsmaatregelen zijn hoofdzakelijk bedoeld om u en onze medewerkers te 
beschermen. 

In dit document kunt u de belangrijkste veiligheids – en hygiënemaatregelen raadplegen.  Wenst u verdere 
informatie, aarzelt u dan niet om ons te contacteren. 

• Gasten kunnen de handgeldispensers gebruiken die voorzien zijn aan elke hoofdingang van de 
gemeenschappelijke ruimtes. 

• We vragen onze gasten de aanbevelingen te volgen die overal in het hotel zichtbaar zijn. 
• Gasten worden herinnerd aan de afstandsregel door markeringen op de grond bij strategische locaties. 
• We raden onze gasten aan de algemene hygiëne-etiquette te respecteren, mondmaskers te dragen (te 

verkrijgen aan onze receptie) waar u niet voldoende afstand kunt houden en de handen regelmatig te 
ontsmetten. 

• Alle contactpunten doorheen het hotel worden met grotere regelmaat schoongemaakt. 
• Er is een dokter van wacht beschikbaar. 

• Onze teams respecteren onderling de afstandsmaatregelen en persoonlijke hygiëneprocedures. 
• Dagelijks wordt bij aankomst in het hotel de temperatuur van alle medewerkers genomen. 
• Alle teams zijn getraind in de nieuwe manier van werken voor de heropening van het hotel. 
• Onze teams respecteren de vereiste handhygiëne door de handen correct en frequent te wassen. 

• Onze transportdiensten volgen de strengere voorzorgsmaatregelen. 
• Het voertuig wordt voor elke rit schoongemaakt en ontsmet. 
• De afstandsmaatregel moet worden gerespecteerd en een mondmasker dragen is verplicht.  

• We zorgen ervoor dat alle sleutels degelijk ontsmet zijn voor we ze u overhandigen. 
• Er zal u gevraagd worden voldoende afstand te houden, zowel van de balie als van andere gasten. 
• De receptiebalie wordt regelmatig ontsmet. 
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Uitchecken

Inchecken

Kamer

Bars & Restaurants

Keuken

• Onze portier zal uw bagage ontsmetten en uw koffers tot aan uw kamerdeur brengen, met respect voor 
de hygiënemaatregelen. 

• Uw temperatuur zal worden genomen. 
• U zal worden gevraagd een document te ondertekenen waarin u verklaart mogelijke symptomen te zullen 

melden. 
• Waar mogelijk wijzen we geen opeenvolgende kamers toe. 

• Indien gewenst, kunnen we uw factuur via e-mail sturen. Zo denken we ook aan het milieu. 
• We moedigen betaling met kaart aan in plaats van contant. 

• Voor uw aankomst wordt uw kamer grondig schoongemaakt en ontsmet, volgens de normen aanbevolen 
door het directoraat-generaal Gezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie. 

• Uw kamer wordt dagelijks schoongemaakt, tenzij anders gewenst. 
• We vermijden contact met uw persoonlijke bezittingen. 
• Alle beddengoed wordt op 60 ° graden of meer gewassen. 
• We raden tijdens uw verblijf natuurlijke ventilatie aan in plaats van airconditioning. 

• Al onze teamleden werken met beschermende mondmaskers en handschoenen. 
• Onze werknemers volgen strikte hygiënenormen, specifiek voor het werken in de keuken. 
• We maken de keuken regelmatiger schoon en houden de schoonmaakbeurten bij. 
• We ontsmetten alle voedsel dat niet gekookt wordt vooraleer het klaar te maken. 

• Bij aankomst worden alle gasten verzocht hun handen te ontsmetten. 
• Alle medewerkers dragen een mondmasker en ontsmetten regelmatig hun handen om ieders veiligheid te 

verzekeren. 
• We hebben de lay-out aangepast zodat we aan de afstandsmaatregel kunnen voldoen; zitplaatsen zijn 

herschikt om een gepaste afstand (1,5 m) tussen de tafels te houden. 
• De togen van de bars worden regelmatig gedesinfecteerd. 
• Tafels en stoelen worden na elk gebruik ontsmet. 
• U kunt onze menukaarten lezen via een QR – code of op een krijtbord, zodat u die niet hoeft aan te 

raken. 
• Het ontbijt wordt à la carte geserveerd en onze selectie broden, gebakjes, vruchtensappen, ontbijtgranen 

zullen door ons personeel bediend. 
• De tafeldekking gebeurt pas na uw aankomst. 
• Al ons servies en bestek wordt op hoge temperaturen gewassen. 
• We maken alle oppervlakten schoon volgens de normen aanbevolen door het directoraat-generaal 

Gezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie. 



New Hygiene and Safety measures

Massage

Pools & Beach

Sports & Leisures
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We are certain that, with these adjustments, you will feel safe to be able to make the most of our hotel. 

Your safety is our main concern! 

Obs: Document updated on 25/01/21  

• We have limited the occupation of the pools  
• Our sunbeds are thoroughly cleaned and disinfected daily. 
• Our sunbeds are generously spaced out to maintain social distancing. 

• We limited the occupation of the gym and the games room. 
• We increased the frequency of cleaning. 
• The gym and the games room are naturally ventilated. 
• Guests are invited to wipe down equipment before and after use. 
• For your safety, we increased the distance between the equipment’s in the gym. 
• Inside the gym, the use of a towel is mandatory. 
• Certain activities such as volleyball, archery and dance classes have been suspended. 

• The employees work with a protective mask 
• Safety protocols are strictly followed to ensure maximum hygiene conditions inside the massage room. 


