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Frequently Asked Questions over het Coronavirus (Covid-19) 

 

1. Waar staan SARS-CoV-2 en Covid-19 voor? 

Sinds 11 februari heeft het nieuwe type coronavirus, dat eerder 2019-nCoV werd genoemd, 

een nieuwe naam: SARS-CoV-2. Het acroniem SARS staat voor Severe Acute Respiratory 

Syndrome. De naam geeft de nauwe relatie aan met het SARS-virus, dat in 2002/2003 een 

epidemie veroorzaakte. De longziekte die kan worden veroorzaakt door SARS-CoV-2 heeft 

ook een nieuwe naam gekregen. Het heet nu Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). 

 

2. Waar kan ik meer informatie vinden over de Covid-19? 

Veel nuttige informatie is verzameld op de website van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu. https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  

 

3. Hoe kan ik mijzelf beschermen? 

Het is raadzaam om de volgende maatregelen in acht te nemen: goede handhygiëne, hoest- 

en niesetiquette en afstand houden van de zieken. Deze maatregelen beschermen ook tegen 

andere acute ademhalingsziekten, zoals de griep, en worden daarom geadviseerd met het 

oog op de griepgolf. Het is ook raadzaam om uw gezicht niet met uw handen aan te raken. 

 

4. Wat moet ik doen in het geval van een quarantaine? 

Als u in quarantaine zit, is het belangrijk om kalm te blijven. U kunt nuttige tips vinden onder 

de vraag "Hoe kan ik mijzelf beschermen?" Onder punt 3. U dient altijd de instructies van de 

autoriteiten en hotelmedewerkers te volgen. 

 

5. Hoe werkt de levering van voedsel, dranken, beddengoed en handdoeken in het 

quarantainehotel? 

Dit is afhankelijk van de lokale omstandigheden, het tijdstip van de quarantainemaatregelen 

die zijn gestart en verschilt van geval tot geval. De zorg voor de gasten in Hotel H10 Costa 

Adeje Palace op Tenerife is gegarandeerd. 

 

6. Wie draagt de mogelijke extra kosten voor mijn verblijf in een 

quarantainehotel? 

We kunnen hier geen algemene verklaring afleggen. Dit hangt af van een groot aantal 

factoren, waaronder de beslissing van de verantwoordelijke instantie, de dienstverlener en 

bijzonderheden van de bestemming. Daarom evalueren we elk geval afzonderlijk. U kunt er 

echter zeker van zijn dat we voor u zorgen als u zich in een quarantainehotel bevindt en in dit 

geval zullen we u continu voorzien van de best mogelijke informatie  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
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7. Wie organiseert de terugvlucht na de quarantaine? 

Het spreekt voor zich dat wij u helpen om een terugvlucht te organiseren als u vanwege de 

quarantainemaatregelen een nieuwe terugvlucht nodig heeft. Voor elk geval wordt ook 

afzonderlijk bepaald of de FTI Group de extra kosten betaalt voor de vliegtickets voor gasten 

met een geboekte pakketreis. Vanwege de snel veranderende situatie kunnen wij geen 

algemene verklaring afleggen. 

 

8. Moeten de in quarantaine geplaatste gasten tijdens de quarantaineperiode vakantie 

nemen? 

Er is hier geen algemeen geldige verklaring. Dit wordt door elke werkgever afzonderlijk 

bepaald. Indien u getroffen bent moet u in elk geval onmiddellijk contact opnemen met uw 

werkgever. 

 

9. Ik heb een bestaande boeking naar een hotel dat nu in quarantaine staat. Hoe wordt 

mijn boeking behandeld?  

Als u op korte termijn arriveert, wordt u gratis naar een alternatief hotel overgebracht. Alle 

andere gasten worden proactief op de hoogte gebracht voor aankomst en, indien gewenst, 

omgeboekt naar alternatieve hotels.  

 

10. Word ik in quarantaine geplaatst als ik terugkom in mijn thuisland? 

Deze beslissing wordt door de autoriteiten van jouw thuisland genomen. 

 

11. Wie compenseert het verlies aan inkomsten van de klanten tijdens de quarantaine? 

We raden u aan om contact op te nemen met uw werkgever of, indien van toepassing, 

verzekeringsmaatschappij. 

 

12. Ik heb speciale medicijnen nodig, hoe krijg ik die tijdens quarantaine? 

U moet contact opnemen met het personeel van het hotel of met de gids als u dringend 

medicijnen nodig hebt. Ze zullen proberen u zoveel mogelijk te ondersteunen. Over het 

algemeen is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met uw dienstdoende arts of 

internationale ziekteverzekering en per e-mail een recept te vragen. 

 

13. Mijn hotel bevindt zich in de buurt van het betreffende hotel, wat moet ik doen? 

Bekijk vraag 3 over beschermende maatregelen. Bovendien mag u het beperkte gedeelte van 

het betreffende hotel niet betreden. 

 

14. Ik heb het coronavirus, kan ik mijn reis annuleren? 

Natuurlijk kunt u zich te allen tijde terugtrekken uit het reiscontract. Hier zijn de regels 

voor annulering van toepassing zoals uiteengezet in onze algemene voorwaarden. Als u 

een annuleringsverzekering heeft afgesloten, neemt deze meestal de annuleringskosten op 

zich. 


