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Vanaf 1 juni 2020 gaat de Tjalk Jacobsschelp weer varen met passagiers. Onze gasten brengen het grootste deel
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van de dag door in de open lucht en in combinatie met een hogere mate van hygiëne aan boord kunnen de
risico’s op besmetting op ons schip tot een minimum worden beperkt.
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• Gezien de beperkte ruimte benedendeks, wordt de maaltijd aan dek genuttigd.
• Binnen kunnen eventueel 5 mensen tegelijk een maaltijd nuttigen.

• Bij slecht weer wordt er in twee shifts benedendeks gegeten.
• Breng zelf het gebruikte servies en de glazen terug naar de keuken.
• Het servies en de glazen worden in heet sop afgewassen.

Eigen verantwoordelijkheid
Aan boord van de Jacobsschelp zijn jullie als familie, vrienden of collega’s verantwoordelijk voor elkaar. Wij als
bemanning geven jullie de mogelijkheid om veilig en verantwoord een gezellig zeiluitje te ondernemen; wij zullen
jullie op de eventuele gevaren wijzen maar zullen niet als ‘corona-politie’ optreden. Hou onderweg rekening met
de meest kwetsbaren in jullie gezelschap en besluit om niet mee te varen als je ziekteverschijnselen vertoont.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.
De Jacobsschelp is van 13 juni tot 18 augustus bezet.
Hopelijk zijn de richtlijnen na 18 augustus minder beperkend.

Met vriendelijke groet,
Schipper Bertie Geurts

