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Te verrichten werkzaamheden voor vertrek
Om het op de dag van vertrek goed te laten verlopen en het voor de volgende
groep nog plezieriger te maken, verzoeken wij u vriendelijk om de volgende
werkzaamheden voor vertrek uit te voeren:
-

Hal opruimen (tafels en stoelen weer op de oorspronkelijke plaats), boeken en
spelmateriaal terugzetten in de kasten.
Bar opruimen, lege flessen in het emballagehok of glascontainer.
Restaurant opruimen, tafels en stoelen weer op de oorspronkelijk plaats.
Alle kleding uit de linnenkamer meenemen, op vrijdag kan er geen wasgoed van
de gasten meer worden ingeleverd (er wordt niet meer gewassen door de
medewerkers van Nieuw Hydepark).
Gebruikte rolstoelen/rollators met de bijbehorende kussens in de nis op de gang
terugzetten.
Ontbijt op zaterdagochtend is als regel om 08.00 uur. Alle werkzaamheden
moeten vóór het ontbijt klaar zijn. De kamers van gasten en stafleden geheel
ontruimd.
Alle bedden in de hoogste stand, bedhekken naar beneden, ramen open en
verwarming uitzetten, naamkaartjes verwijderen.
De handbediening (halsalarm) van het alarmsysteem in de lade van het nachtkastje
en de piepers in het oplaadstation.
Lakens, slopen, steeklakens, dekbedhoezen, handdoeken en washandjes in de
containers deponeren; let op bij het afhalen van het beddengoed dat er geen
incontinentiemateriaal of iets dergelijks in de was terechtkomt.
De containers (met daarin al het vuile linnengoed) naar de wasmachineruimte
brengen. Het overtollige schone linnengoed terug naar de linnenkamer.
De spoelruimten schoon en netjes achterlaten.
De postoelen op kleur in de opslag onder de trap aan het einde van de gang.
Alle naambadges in het mandje op de tafel bij de receptie.
Alle fietssleutels aan de haakjes op het bord in het kantoor van de recreatie.
Alle liften met bijbehorende banden op de juiste vleugels zetten en stekkers in het
stopcontact.
Na het ontbijt de afwas zo vroeg mogelijk naar de keuken brengen.
Na het ontbijt is er koffie en thee voor de mensen die de gasten komen ophalen (zelf
regelen).
Vóór vertrek alle kopjes, melkkannetjes etc. terugbrengen naar de keuken.
De toiletten in de hal kunnen nog gebruikt worden.
Ernaar streven dat alle gasten tussen 10.00 en 10.15 uur vertrokken zijn.
Vanzelfsprekend is er dan voor de vrijwilligers nog even gelegenheid afscheid van
elkaar te nemen.

Hartelijk dank voor uw medewerking
namens alle medewerkers van Nieuw Hydepark

