
 

 

Samenvatting plan snelteststraten bij wellnessresorts 

Het plan Snelteststraten bij wellnessresorts in Nederland is een aanvulling op het reeds bestaande protocol – Veilig 

naar de Sauna in de 1,5 meter samenleving. Dit laatst genoemde protocol blijft geheel van kracht. 

De capaciteit voor een wellnessresort wordt gestoeld op 1 gast per 10m2 met een maximum van 30 gasten per 

ruimte.  

Inrichting teststraten 
- In samenwerking met The Vital Company, een bedrijf dat inmiddels vele teststraten heeft gerealiseerd, 

worden de straten ingericht. 
- De teststraat voldoet aan de GGD-norm. 
- Medewerkers worden opgeleid door de The Vital Company (volgens protocollen van de GGD) en staan onder 

hun professionele  supervisie.  
- Per locatie wordt op maat de teststraat ingericht. Iedere locatie is uniek. 
- Uitgangspunt bij inrichting is dat gasten in de auto kunnen blijven zitten tijdens de test. In de auto kan 

worden gewacht op de uitslag. 
 
Betrouwbaarheid en veiligheid testen 

- De testen die worden gebruikt zijn goedgekeurd door de RIVM (merk: Roche). 

- De testen hebben een betrouwbaarheid van 99,68%. 
- De registratie van de data van de testen voldoet aan de AVG.  

- De testuitslag is binnen 15 minuten bekend. 

 
Reserveren 

- Reserveren voor een wellnessbezoek is verplicht, waarbij gasten zowel de aankomst- als vertrektijd 

aangeven. Op basis van deze gegevens kan tevens de teststraatcapaciteit worden gereguleerd. Zonder 

reservering heb je geen toegang tot een wellnessresort. 

- Tijdens het bevestigen van de reservering geeft de gast door middel van een vinkje aan kennis te hebben 
genomen van het feit dat hij/zij alleen toegang heeft na een negatieve test die is afgenomen op de 
testlocatie bij het wellnessresort. In de reserveringsbevestiging wordt dit nogmaals benoemd. 

 
Het bezoek 

- Op de dag van het bezoek komt de gast op de afgesproken aankomsttijd aan bij het resort. 
- Door middel van duidelijke signing rijdt de gast naar de testlocatie op het terrein van het resort. 
- Met de auto rijdt de gast door de teststraat, waar de test wordt afgenomen. 
- Na de afname van de test rijdt de gast door naar een plek waar de gast in de auto kan wachten op de uitslag.  
- De gast ontvangt de uitslag per mail en/of sms.  
- Op vertoon van een negatieve testuitslag bij het inchecken, kan de gast naar binnen. 
- Is de test positief, dan dient de gast het terrein weer te verlaten. De reservering komt te vervallen en de gast 

volgt coronamaatregelen van de Rijksoverheid op. 
- Tijdens het bezoek blijven alle maatregelen die beschreven staan in het protocol Veilig naar de sauna binnen 

de 1,5 meter samenleving van kracht. 

 

 


