
 
 
 

COVID-19 PROTOKOL VAN TOEPASSING OP 

VAKANSIEGANGERS BY HESSEQUA MUNISIPALE KARAVAANPARKE: 
 
 

1. Siftings proses (Screening) met aankoms van besoekers: 

• By elke karavaanpark (buite die kantoor) sal daar ‘n persoon wees wat die siftings proses van alle 
besoekers hanteer. Geen persoon word toegelaat tot die karavaanpark indien hy/sy nie deur die 
siftings proses gaan nie.  

• Hand saniteermiddel is beskikbaar by die siftings area. 

• Die siftings proses behels die voltooiing van ‘n vraelys deur die betrokke Munisipale amptenaar 
wat die volgende behels: 

▪ Die neem van die besoeker/s se temperatuur, welke nie 38 grade Celsius mag oorskry nie.   

▪ Die voltooiing van ‘n vraelys welke mondelings deur die besoeker beantwoord moet word. Die 
vraelys sluit die volgende vrae in, naamlik: Het die persoon ‘n keelseer, droë hoes, hoofpyn, 
verlies aan smaak/reuk of enige lyfseer. 

▪ Elke besoeker teken dan in die relevante blokkie as bevestiging dat die inligting korrek is. Alle 
skryfbehoeftes sal na gebruik deur die persoon wie die siftings proses hanteer, ontsmet word. 

• Persone wie meer as twee van die bogenoemde simptome ervaar en/of wie se koors bo 38 grade 
Celsius is, sal nie toegelaat word om die karavaanpark te betree nie. Sou die persoon se 
temperatuur 38 grade Celsius oorskry kan die persoon buite die karavaanpark in sy voertuig wag 
en na ‘n tydperk weer sy temperatuur laat toets. 

• Een persoon van die gesin/groep sal na die siftings proses binne die kantoor toegelaat word ten 
einde sy permit/sleutels in ontvangs te neem. 

• Geen dagbesoekers word binne die karavaanpark toegelaat nie.  

• Sosiale distansiëring sal tydens die siftings proses toegepas word. 

• Indien die vakansieganger reeds ingeboek het en die karavaanpark verlaat hetsy vir inkopies of 
welke rede ook al, sal die siftings proses nie weer uitgevoer word nie. Die onus is op die 
vakansieganger om te rapporteer aan die kantoor indien simptome ondervind word.  

2. Ontwikkeling van simptome gedurende die verblyf tydperk: 

• Die volledige sifting van besoekers vind eenmalig plaas wanneer die kliënte inboek by die 
karavaanpark.   

• Indien vakansiegangers enige Covid-19 verwante simptome gedurende hulle verblyf by een van die 
Munisipale karavaanparke ontwikkel, moet die vakansieganger die tolvrye noodnommer skakel – 
080 928 4102 (060 012 3456 Whatsapp) ten einde te bepaal of ‘n Covid-19 toets vereis word.   

• Indien die persoon ‘n Covid-19 toets moet ondergaan, moet die betrokke kantoorpersoneel 
onmiddellik, telefonies in kennis gestel word. Die persoon moet dan vir die tydperk tussen die 
datum van die toets en die datum waarop die uitslag van die toets bekend word, hom/haar isoleer 
in ‘n fasiliteit wat die Munisipaliteit beskikbaar stel of by enige ander fasiliteit van die persoon se 
keuse (vir sy eie rekening), op voorwaarde dat die gebou/perseel buite die karavaanpark geleë is. 
Dit is nie nodig vir die persone wat saam met die persoon (wat in self isolasie gaan) op ‘n 
staanplek/in ‘n selfsorg wooneenheid woon om hulle te laat self isoleer nie, tensy die persone ook 
die relevante simptome toon. 



 

• Die Munisipaliteit sal die Jeugherberg te Preekstoel gratis beskikbaar stel vir die tydperk van self 
isolasie, sowel as een chalet te Ellensrust karavaanpark.  Die persone moet self die nodige reëlings 
tref vir maaltye en vervoer van en na die fasiliteit. Die fasiliteite is beskikbaar vir kliënte van die 
Witsand, Gouritsmond, Ellensrust, Preekstoel en Jongensfontein karavaanparke.  Indien die 
fasiliteite se maksimum kapasiteit bereik word, is dit die kliënt se verantwoordelikheid om 
alternatiewe reëlings te tref t.o.v. isolasie. Dit is belangrik om kennis te neem dat dit nie ‘n 
volwaardige, goedgekeurde self isolasie perseel is wat goedgekeur is deur die Departement 
Gesondheid en/of die Departement van Publieke werke nie. Soos vermeld, word geen voedsel en 
mediese sorg aangebied nie. Dit staan die betrokke persone vry om van die goedgekeurde isolasie 
area (Petro S.A.) gebruik te maak. 

• Indien die uitslae van die Covid-19 toets negatief is, moet die persoon die isolasie fasiliteit op 
dieselfde dag ontruim. Die persoon kan dan na sy staanplek/selfsorg wooneenheid terugkeer. 

• Indien die uitslag van die toets egter positief is, moet die persoon en die persone wie saam met 
hom/haar op die staanplek kampeer of die self sorgeenheid bewoon, die karavaanpark dieselfde 
dag verlaat waarop die uitslag van die toets ontvang is. Die kliënt moet die betrokke personeellid 
in kennis stel van die uitkoms van die toets. 

• Nabye kontakte word geïdentifiseer deur die persoon wie die Covid-19 simptome toon. Die name 
word deur die persoon gekommunikeer aan die instelling by wie die Covid-19 toets gedoen word. 
Die Munisipaliteit speel nie ‘n rol in die identifisering van nabye kontakte nie. Die nabye kontakte 
wie geïdentifiseer word, moet dieselfde prosedure volg met betrekking tot self isolasie soos hierbo 
genoem. 

• Persone wie gebruik maak van die isolasie fasiliteit is persoonlik verantwoordelik om die protokol 
van toepassing op persone wie self isoleer, na te kom. Enige beweerde oortreding van die isolasie 
protokol kan direk aan Meneer Haemish Herwels (Gesondheidsinspekteur) gerig word. Die onus 
word op die persone wat van die fasiliteit gebruik maak, geplaas om die protokol na te kom. Geen 
sekuriteitspersoneel sal die geboue wat gratis beskikbaar gestel word vir self isolasie doeleindes, 
monitor nie. 

• By elke kantoor moet volledige rekord gehou word van persone wie positief getoets vir word Covid-
19 en die getalle sal op ‘n daaglikse basis aan die Speaker, Munisipale Bestuurder en Direkteur 
Korporatiewe Bestuur gestuur word. Voorts sal die getalle ook aan die J.O.C gekommunikeer word 
vir bespreking en indien die omstandighede dit regverdig, ‘n gedeelte of die hele karavaanpark te 
sluit. 

3. Terugbetaling van gelde: 

• In die geval van kansellasie van verblyf, sal die prosedures soos uiteengesit in die Raad se Oord 
beleid gevolg word. 

• Indien ‘n persoon sy verblyf voor die beplande aankoms datum kanselleer, en ‘n mediese sertifikaat 
as bewys voorsien, sal die bedrag wat reeds betaal is, terugbetaal word aan die persoon minus ‘n 
administrasiefooi van 25%. 

• Indien ‘n persoon gedurende sy verblyf tydperk positief toets vir Covid-19, sal die verskil (die aantal 
nagte tussen die oorspronklike vertrek datum en die datum waarop die persoon positief getoets is 
vir Covid-19) minus 25% as administrasiefooi terugbetaal word, by ontvangs van ‘n mediese 
sertifikaat.  

• In die geval waar die President en/of enige persoon met die nodige mandaat die bedryf van die 
karavaanparke van Hessequa Munisipaliteit verbied of beperk, sal die volle gelde wat reeds betaal 
is, aan die kliënt terugbetaal word. Dit sluit gerealiseerde verblyf gelde uit. 

 



 

4. Ontsmetting van fasiliteite en bykomende maatreëls: 

•  ‘n Inligtingsessie is op 20 November 2020 met die kontrakteurs gehou wie skoonmaakdienste by 
die karavaanparke tydens die vakansie seisoen gaan lewer. Mnr Haemish Herwels 
(Gesondheidsinspekteur) het tydens die geleentheid die belangrikheid van deeglike ontsmetting 
aan die kontrakteurs verduidelik. 

• Skoonmaak en ontsmettingsdienste word daagliks deur die skoonmaak kontrakteurs vanaf 06:00 – 
22:00 gelewer.  ‘n Skrywe sal aan kampeerders gerig word om hulle te versoek om die geriewe 
sovêr moontlik, gedurende die bogenoemde tye te gebruik. Indien geriewe tussen 22:00 en 06:00 
gebruik word is die kampeerder verantwoordelik om die geriewe wat hy/sy gebruik te ontsmet met 
die middel wat beskikbaar gestel word in die ablusie geriewe. 

• Ten einde die aantal persone wat op een stadium per ablusieblok toegelaat word te beperk, sal 
daar by elkeen van die ablusie geriewe se ingang “tokens” (‘n aanduiding of daar nog kapasiteit 
beskikbaar is binne die ablusie gerief) beskikbaar wees. Indien ‘n “token” beskikbaar is, kan die 
persoon een neem en die ablusie gerief gebruik. Wanneer die persoon die ablusie gerief verlaat 
moet hy/sy die “token” by die ingang terugplaas. Indien geen “token” beskikbaar is nie, sal die 
persoon by die deur moet wag soos aangedui deur die merkers om sosiale distansiëring te 
handhaaf tot wanneer persone die gerief verlaat. 

• Die personeel van die skoonmaak kontrakteur sal elke keer nadat ‘n wasbak, toilet, bad en stort 
gebruik word, dit eers ontsmet voordat dit deur ‘n volgende persoon gebruik kan word.  

• Die skoonmaak kontrakteur is verantwoordelik om beskermde klere vir sy personeel beskikbaar te 
stel, dit is so vervat in die tender dokument. 

• Die skoonmaak kontrakteur is verantwoordelik om sy eie personeel te “screen” voor die persone 
na die werksplek vervoer word. Volledige rekords van die “screening” moet deur die kontrakteur 
bygehou word. 

• Die werknemers van die kontrakteur se temperatuur sal ook geneem word deur die 
sekuriteitspersoneel by die betrokke karavaanpark. 

• Die ablusie geriewe sal ook daagliks met ‘n “sanitizing fogger” deur Munisipale personeel ontsmet 
word, bo en behalwe die skoonmaak en ontsmetting wat deur die skoonmaak kontrakteur gedoen 
word.  

• Hand saniteermiddel sal by elke ablusie gerief en ontvangskantoor beskikbaar wees. 

• Nie-essensiële items sal uit selfsorg wooneenhede en ablusie geriewe verwyder word.   

• Die skoonmaak kontrakteurs se etenstye is daagliks vanaf 11:00 – 11:30  en 17:00 – 17:30.Geen 
skoonmaakdienste word gedurende die tye gelewer nie. 

• Die isolasie fasiliteite, sowel as die selfsorg wooneenhede sal deeglik ontsmet word nadat die 
kliënte die fasiliteit verlaat.  

• Nie essensiële toegange by karavaanparke sal waar dit prakties moontlik is, gesluit word. 

 
5. Bewusmaking van voorkomende maatreëls onder kampeerders: 

• Plakkate met relevante inligting oor die voorkoming van Covid-19 sal op strategiese plekke binne 
die karavaanpark geplaas word. 

•  ‘n Skrywe sal uit die Munisipale Bestuurder se kantoor aan die kliënte gestuur word om die 
belangrikheid van die nakoming van Covid-19 voorkomingsmaatreëls te benadruk. 

•  ‘n Volledige Covid-19 protokol dokument sal aan kliënte beskikbaar gestel word wanneer hulle by 
die karavaanpark inboek. 



 

• Inligting oor Covid-19 maatreëls sal deurlopend  deur Munisipale personeel oor die luidspreker 
afgekondig word. 

 
6. Die verantwoordelikheid van die kliënt: 

Alhoewel die Munisipaliteit alle moontlike stappe neem om die fasiliteite te ontsmet en higiënies te 
hou vir die veiligheid van die besoekers, is dit elke besoeker se persoonlike verantwoordelikheid om 
die volgende voorkomingsmaatreëls pligsgetrou na te kom: 

• Dra jou masker (slegs van toepassing op persone ouer as 5 jaar), handhaaf sosiale distansiëring, 
was jou hande en vermy oorbevolkte areas. 

• Kliënte is verantwoordelik vir hulle eie persoonlike higiëne en veiligheid. 

• Die kliënt is verantwoordelik om addisioneel tot wat die Munisipaliteit voorsien, ook hand 
saniteermiddel vir eie gebruik aan te koop.  

• Die kliënt is verantwoordelik om in die belang van sy mede kampeerders se veiligheid, waaksaam 
te wees teen enige handeling wat ander se veiligheid en gesondheid op risiko plaas. 

• Alhoewel dit nie verpligtend is om die Covid-19 “tracing applikasie” af te laai nie, word dit 
aanbeveel. 

• Die Munisipaliteit sal ‘n armband beskikbaar stel aan elke persoon wat inboek by die karavaanpark. 
Die kliënt  moet die armband ten alle tye dra sodat die Munisipaliteit onwettige persone in die 
karavaanpark kan identifiseer. 

• Elke persoon wat die karavaanpark betree sal ‘n vrywaringsvorm moet onderteken ten einde die 
Munisipaliteit te vrywaar. Sonder die ondertekening van die vorm sal geen persoon toegelaat word 
nie. 

• Dit word nie van die vakansieganger verwag om sy masker binne sy selfsorg wooneenheid of waar 
van toepassing op sy staanplek te dra nie. 

7. Monitering:  

• Die monitering van die nakoming van die maatreëls sal gesamentlik toegepas word deur die 
sekuriteitspersoneel wat aangestel is vir die vakansie seisoen, die Skoonmaak kontrakteur se 
personeel, deur die klerke by die onderskeie karavaanparke, deur die Waarnemende 
Koördineerder, deur die Bestuurder Eiendomsbestuur, Direkteur: Korporatiewe Bestuur sowel as 
die Munisipale Wetstoepassings beamptes. 

• Daar word op elke besoeker se samewerking staatgemaak om die maatreëls te gehoorsaam. 

• Indien persone nie aan die maatreëls gehoor gee nie, kan boetes aan die persone opgelê word 
en/of kan die persone versoek word om die karavaanpark te verlaat. 

8. Aanbied van spesiale geleenthede: 

Geen sosiale funksie sal binne die karavaanpark (insluitend die Preekstoel saal en die amfi teater) 
toegelaat word nie. 

9. Afwyking van die COVID 19 protokol en die hantering van noodgevalle: 

Weens die onvoorspelbare aard van  COVID-19 kan daar sekere veranderings aan die protokol vereis 
word.  Die veiligheid van die vakansiegangers binne die karavaanparke moet ten alle tye die eerste 
prioriteit wees. Die Bestuurder: Eiendomsbestuur kan enige afwyking of byvoeging van die protokol 
oorweeg en goedkeur.  


