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Waarom een Corona Protocol?  
Ondanks de onzekerheid door de globale COVID-19 pandemie, streven we ernaar om jou dit 

seizoen een bijzondere zeilervaring te bieden, aan boord van onze zeiljachten Omiros en Osiris. 

Om dit te kunnen doen, hebben we een reeks gezondheids- en veiligheidsmetingen opgesteld (in 

lijn met de Griekse gezondheids protocollen voor toeristische bedrijven). 

In dit document krijgt je relevante en verplichte informatie, dus lees dit document zorgvuldig 

door. 

Als reiziger kun je zelf voorbereidingen treffen en voorzorgsmaatregelen nemen om je eigen 

veiligheid en die van medereizigers te waarborgen. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid 

om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. 

Lees op de volgende paginas wat BlueWater Sailing vóór, tijdens en na de reis doet om voor een 

veilige reis te zorgen en welke rol jij hierin speelt.  

Voorafgaand aan je reis:  
● zet op je paklijst deze zomer: thermometer, handdesinfectiemiddel, mondkapjes, bidon. 

● Beantwoord de COVID-19 vragenlijst die op zondag voorafgaand aan je reis naar je wordt 

gemaild (wij zijn verplicht om de informatie te verzamelen) Je kan hier teruglezen welke 

vragen we je gaan stellen. 

● Accepteer de aansprakelijkheidsverklaring die via e-mail met je zal worden gedeeld 

(accepteren doe je via de “deelnemers informatie vragenlijst” die je ook via e-mail zult 

ontvangen) 

 

http://www.bluewatersailing.nl/nl/faq/zeilen-en-corona/
http://www.bluewatersailing.nl/nl/faq/zeilen-en-corona/
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● Vlieg je vanaf een Nederlands vliegveld? Dan is het verplicht om een 

gezondheidsverklaring in te vullen. Je vindt dit formulier op de website van Schiphol. 

Je dient dit document uitgeprint en ingevuld bij je te dragen tijdens je reis (tip: gebruik de 

Engelse versie).  

● De Griekse overheid bouwt op dit moment een smartphone app met de naam 

VisitGreece. We bevelen het van harte aan deze te downloaden op je smartphone zodra 

deze beschikbaar is. Via deze app ontvang je alle relevante informatie rondom Corona 

en de maatregelingen die gelden in Griekenland. 

● Uiterlijk 48 uur voor vertrekt vul je het Passenger Locator Form (PLF) in. Dit formulier 

vind je op de officiële website van het “general secretariat of civil protection” van 

Griekenland. Via deze link kom je naar het PLF.  (lees eerst de info op de pagina voordat 

je begint met het invullen van je reisinfo) 

Op het scherm: Temporary address, vul je de volgende informatie in  

Country: Greece  

State/Province: Notio Aigaio (South Aegean)  

City: Kos  

ZipCode: 85300  

Hotel name: Kos Marina/ SY Omiros  

Street: G. Papandreou Street  

Apartment number: does not need to be filled in  
● Na het invullen van het PFL ontvang je een bevestiging via e-mail. Nadat je info is 

gecontroleerd, ontvang je een QR code. Print deze code of sla deze op op je mobiele 

telefoon.  

Tijdens je vliegreis en bij aankomst in Griekenland  
● Houd zoveel mogelijk afstand op het vliegveld, tijdens check-in, security check en 

boarding 

● Gedurende de vlucht ben je verplicht om een mondmasker te dragen  

● Zorg ervoor dat jij je ingevulde gezondheidsverklaring bij je hebt  

● Draag je mondkapje ook gedurende de transfer naar Kos Marina  

● Mocht je een transfer met ons hebben geboekt, dan zal onze transfer partner PHYTON 

tours je verwelkomen buiten de aankomsthal van KOS vliegveld. 

 

https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update
https://travel.gov.gr/#/
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● Houd er rekening mee dat:  

Griekenland voert willekeurige test uit voor COVID-19. In het geval dat jij wordt 

geselecteerd voor een test, geef het dan even aan ons door. Je kunt de 

schipper/eigenaar Frank bereiken op +31 6 5105 4171 (als hij niet opneemt, stuur dan 

een whatsapp-bericht of sms).  

Wanneer je getest wordt, moet je 24 uur in isolatie. Dit zal ofwel bij een aangewezen hotel zijn 

(gekozen door de Griekse regering) of op onze boot. Hier neemt de overheid nog een besluit 

over. Als de test negatief is, gaat je vakantie door zoals gepland. Als de test positief is, moet je 

helaas 14 dagen in quarantaine in een aangewezen hotel, gekozen door de Griekse regering. 

Dit is ook de reden waarom we je dringend verzoeken om af te zien van je reis  in het geval van 

symptomen van COVID-19, of als je contact hebt gehad met iemand die mogelijk met Corona is 

besmet.  

 

Bij aankomst in de marina/boot 
● Je vindt onze boten Omiros en Osiris op Pontoon A of B (onze ligplaats in de marina 

verschilt soms)  

● Voordat je aan boord mag komen moeten we je temperatuur controleren en moeten wij 

observeren/vragen of jij symptomen hebt die gelinkt zijn aan corona 

● Voordat je aan boord komt, moet je je handen ontsmetten.  

 

Gedurende de reis:  
● Als onderdeel van het Griekse gezondheids-en veiligheidsprotocol, en omdat wij van 

eiland naar eiland reizen, moeten we een logboek bijhouden van alle passagiers met de 

volgende informatie:  

○ Persoonlijke informatie (naam/nationaliteit)  

○ Lichaamstemperatuur (ochtend en avond)  

○ Mogelijke symptomen van COVID-19 (ja/nee) 

○ Locatie (eiland/dorp waar wij ons bevinden)  
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We zullen deze informatie in een overzicht aan boord bijhouden. De informatie wordt 

14 dagen na eind van de reis vernietigd.  

● Het is toegestaan dat wij in een restaurant met max 6 personen aan een tafel zitten. Bij 

grotere groepen zullen wij een extra tafel reserveren  

● Aan land houd je minimaal 1,5 afstand en draag je een mondkap indien vereist 

● Was en ontsmet je handen regelmatig  

● Ontsmet oppervlaktes die je hebt aangeraakt (bijvoorbeeld in je eigen hut, douche, wc en 

in de galley)  

● We hebben snorkel materiaal aan boord, maar raden je aan om je eigen set mee te 

nemen. Jij mag uiteraard gebruik maken van onze sets, maar maak dan gebruik van 

hetzelfde set gedurende je reis met ons.  

Houd er rekening mee dat: 

Tijdens onze reizen bezoeken we eilanden en dorpen ver van de gebaande paden van het 

massatoerisme. Dit geeft u een ongerepte vakantie-ervaring, maar het betekent ook dat we 

restaurants tegenkomen die er mogelijk voor hebben gekozen om een minder gevarieerde 

menukaart aan te bieden of die niet open zijn vanwege de onzekerheid die COVID-19 heeft 

gebracht. Het is voor ons vaak niet mogelijk om hier vooraf achter te komen en daarom zullen 

de plannen mogelijk aangepast moeten worden aan de situatie (zoals eten aan boord in plaats 

van in het restaurant). Ondanks de onzekerheid over COVID-19 zal één ding met BlueWater 

Sailing nooit veranderen: het is onmogelijk om geen kilo of twee aan te komen tijdens een reis 

met ons. 

 

Dit protocol is vertaald vanuit het engels. In het geval van tegenstrijdigheden is de engelse 

versie van toepassing en bindend voor de partijen.  

 


