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Hantering van 
Covid-19 in 
’n hotel 

Aanmelding:

Hotelle, gastehuise en ander verblyfinstellings het die potensiaal om plekke te wees waar die Covid-19-virus versprei kan 
word. Alle hotelle in Suid-Afrika het veiligheidsmaatreëls ingestel wat met dié in ander sakesektore ooreenstem. 

Wanneer jy in ’n hotel, gastehuis of ander verblyf oorbly, oorweeg die volgende:  

Dra ’n masker in 
alle openbare 
plekke.

Handhaaf sosiale 
afstand.

Hanteer jou eie 
bagasie. As jy hulp 
nodig het, maak seker 
dat die portier sy 
hande ontsmet het en 
’n sosiale afstand 
handhaaf.

Was en ontsmet jou 
hande terwyl jy in ’n 
vertrek is. Indien 
moontlik, was glase en 
koppies en ontsmet 
ketels se handvatsels as 
’n ekstra 
veiligheidsmaatreël.

Maak seker dat alle 
oppervlakke, 
insluitend fone, 
afstandbeheertoest
elle, ketels en 
ander items in die 
hotelkamer 
ontsmet is. 



Casinovermaak:

’n Kleiner getal 
muntoutomate op die 
casino se vloer.

Casinovermaak het talle gebiede waaraan baie gevat word. Talle hotelgroepe in Suid-Afrika het die getal mense wat by die 
geriewe inkom met tussen 33% en 50% verminder om aan Covid-19-veiligheidsregulasies te voldoen. Hulle het ook 
ontsmettingsmiddels op die vloere en tafels geplaas vir gaste om te gebruik. 

Bykomende maatreëls sluit in:

Hysbakke wat met minder 
mense in beweeg sodat ’n 
veilige afstand gehandhaaf 
kan word.

Wanneer jy in die casino is, onthou om:

Handhaaf ’n sosiale afstand 
van 1,5 meter.

Wat doen hotelle om te verseker dat individuele hotelkamers so veilig as moontlik bly?

’n Paar van die vrae wat die meeste oor hotelverblyf gevra word, is:

Verskeie hotelle doen wat hulle kan om die getal dienspersoneellede te verminder wat in gaste se kamers kom. Hierdie stappe 
wissel van een hotel na die volgende, maar kan insluit:

Om gaste te vra of 
hulle kamers tydens 
hulle verblyf gediens 
moet word.

Om die 
tradisionele diens 
te staak om die 
bed in die aand 
oop te slaan.

Vir kamers wat vir lang 
tydperke beset sal word, 
om die skoonmaakdiens 
tot elke twee of drie dae 
te verminder.

Verandering van 
aanmelding- en uittekentye 
sodat kamers deeglik 
skoongemaak kan word 
voordat dit beset word.

Om die getal 
linnevervangings te 
verminder tensy die 
gaste dit anders 
verkies.



Watter stappe word gedoen om higiëne te verbeter en sosiale distansiëring by buffetontbyte te verseker? 

Die tradisionele buffetontbyt is aangepas. Koue items (soos vrugte) word nou in voorafverpakte houers 
bedien wat dikwels met plastiek toegedraai is. Items soos jogurt en sap wat in oop bakkies bedien is of 
deur masjiene verskaf is, word nou in hulle oorspronklike verpakking bedien.

Hotelle se restaurante en kroeë is sosiale gebiede met hoë verkeer. Wat word in hierdie geriewe gedoen 
om gaste teen die virus te beveilig?

Hotelle het oor die algemeen van ’n instapbenadering by restaurante na besprekings toe omgeskakel om 
die getal mense in hierdie vergaderplekke te beheer.

Die handhawing van sosiale afstand word bewerkstellig deur die ruimte tussen tafels te vergroot en 
hokkies toe te maak waar nodig.

In kroeë of skemerkelkie-areas is die getal beskikbare sitplekke en stoeltjies verminder. 
Die ruimte tussen tafels is vergroot.

Spyskaarte wat op 
swartborde vertoon 
word.

Weggooibare 
spyskaarte.

Die ontsmetting van 
spyskaarte nadat elke 
gas dit gebruik het 
indien individuele 
spyskaarte nog gebruik 
word.

Messegoed en 
servette word in toe 
papierkoeverte 
verskaf.

Verskaffing van 
enkelgebruikpakkies 
met smaakmiddels, 
suiker, souse en 
toebehore by 
maaltye.
 

Ander veranderinge sluit in:

MENU



Wat die dokter oor hotelle sê:
Dr Sheri Fanaroff, algemene praktisyn in privaat praktyk, sê dat bykomende goed om te oorweeg wanneer jy in ’n hotel bly, 
moet insluit:

Vermy oorvol 
binnenshuise 
ruimtes.

Was of ontsmet jou 
hande gereeld, veral 
nadat jy geraak het 
aan plekke waaraan 
baie mense vat, soos 
hysbakke se knoppies, 
traprelings en 
lessenaars.

Ontsmet jou 
kamersleutel en enige 
ander voorwerpe soos 
penne waaraan ander 
dalk geraak het.

Maak die vensters in 
jou kamer oop 
wanneer jy daar 
aankom.

Neem jou eie 
kussing om op te 
slaap.

Moenie in die kamer 
wees as die 
skoonmaker daar is nie.

As jy items soos 
skoon handdoeke 
kry, vra dat dit 
buite die deur 
gelaat word.

Moenie gedeelde 
hotelgeriewe soos 
die gimnasium 
gebruik nie. Oefen 
eerder in die 
buitelug as jy kan.

Hou jou masker op wanneer jy openbare 
badkamers gebruik en spoel die toilet 
met die klap toe. Was jou hande agterna 
goed en gebruik ’n snesie om die 
badkamerdeur se handvatsel te gebruik. 
Gebruik ’n weggooihanddoek om jou 
hande droog te maak nadat jy dit gewas 
het.


