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0. Inleiding 

 

De informatie in deze nota is geldig op het moment van distributie van de nota. Wij proberen de 

nota zo goed als mogelijk up-to-date te houden op basis van de informatie die wij krijgen en vinden 

over de verschillende landen.  

 

Het blijft belangrijk om ook zelf de maatregelen te blijven volgen. 

 

 

1. Maatregelen per land 

 

1.1 Zwitserland 

 

Bij het inreizen Elke reiziger die Zwitserland binnenkomt, moet verplicht een PLF-
formulier invullen http://swissplf.admin.ch 

• Kinderen onder de 16 jaar moeten mee op het PLF van een 
volwassenen (te organiseren per school/klas) 

• Kinderen/Personen vanaf 16 jaar moeten een eigen PLF invullen 

• ID-kaart en/of Kids-ID zijn nodig om dit in te vullen 

• Deze PLF kan maar 3 dagen op voorhand ingevuld worden 

• Gegevens busmaatschappij en nummerplaat van de bus zijn 
hiervoor nodig 

o De nummerplaat van de bus kan ten vroegste 1 week op 
voorhand opgevraagd worden bij de busmaatschappij 

Covid Safe Ticket (CST) • Heet “Covid-Zertifikat” in Zwitserland 

• Vanaf 16 jaar 

• Nodig in openbare binnenruimten, bv. Winkels, zwembad, 
openbaar vervoer, … 

• Wordt gecheckt bij aankomst in het hotel en op de 3de dag, 
nadien opvolging door hotelarts 

Mondmaskerplicht • Geldt vanaf 12 jaar, ook al ben je in het bezit van een CST op de 
volgende plaatsen: 

o in openbaar toegankelijke binnenruimten, bv. winkels of 
openbaar vervoer 

o als er geen Covid-Zertificats-plicht geldt, bv. hotels, 
restaurants en cafés 

o als er geen afstand van 1,5 meter mogelijk is 

Skiliften • Geen CST nodig voor de liften 

• Mondmaskerplicht in elke afgesloten skilift (gondels, cabines, 
afgedekte zetelliften) 

• Wel CST in de bergrestaurants (controle met ID-kaart) 

 

http://swissplf.admin.ch/


1.2 Oostenrijk 

 

Bij het inreizen • Enkel CST kunnen voorleggen 

• 2G-regel (= genezen of gevaccineerd) 

Covid Safe Ticket (CST) • Vanaf 12 jaar 

• Wordt gecheckt bij aankomst en om de 3 dagen 

• 2G-regel (= genezen of gevaccineerd) 

• CST altijd op zak hebben 

• J&J niet meer geldig vanaf 3 januari 2022 

• Vaccins zijn 9 maand geldig 

Mondmaskerplicht • Vanaf 6 jaar moet een gewoon mondmasker gedragen worden 

• Vanaf 14 jaar moet een FFP-2 mondmasker gedragen worden 

• Ook als je een geldig CST hebt 

Skiliften • CST bij aankoop/overhandigen van skipas 

• CST moet gekoppeld worden aan skipas (software nog niet ok) 

• Mondmaskerplicht in elke afgesloten skilift (gondels, cabines, 
afgedekte zetelliften): moet nog bevestigd worden 

• Vanaf 6 jaar gewoon mondmasker, vanaf 14 jaar een FFP-2  

• https://www.skigastein.com/de/skigebiet/corona  

 

 

1.3 Frankrijk 

 

Bij het inreizen • Geen speciale verplichtingen 

Covid Safe Ticket (CST) • Vanaf 12 jaar en 2 maanden 

• Wordt gevraagd in openbare ruimtes 

• Wordt gecheckt bij aankomst en op de 3de dag 

Mondmaskerplicht • Vanaf 12 jaar indien geen CST wordt toegepast 

Skiliften • Geen CST nodig 

• Mondmaskerplicht in elke afgesloten skilift (gondels, cabines, 
afgedekte zetelliften) + in de wachtrijen van skiliften 

• Mondmaskerplicht vanaf 11 jaar  

 

 

 

2. Transport 

 

• Mondmasker is verplicht op de bus voor alle inzittenden vanaf 12 jaar (= federale regelgeving) 

o Gewoon mondmasker voor Zwitserland en Frankrijk 

o Voor Oostenrijk: vanaf 6 jaar gewoon mondmasker, vanaf 14 jaar een FFP-2  

• Enkel de achterste deur mag gebruikt worden om in- en uit te stappen  

• De chauffeurs geven bij vertrek een praktische briefing over de toe te passen 
veiligheidsmaatregelen 

• Toilet is afgesloten maar kan in geval van nood gebruikt worden. De sleutel is in het bezit van de 

busbegeleider 

• Er kunnen geen dranken aangekocht worden in de bus 

 

 

https://www.skigastein.com/de/skigebiet/corona


3. Terugkeer naar België 

 

• Bij terugkeer naar België moet verplicht het PLF worden ingevuld 

https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/  

o Kinderen onder 12 jaar komen op het PLF van een volwassene 

o Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf een PLF invullen 

o ID-kaart of KIDS-ID nodig om in te vullen 

• Of je je moet laten testen of in quarantaine moet, hangt af van de kleur die de zone heeft waarin 

het hotel gelegen is. Verder in dit document kan je terugvinden in welk kanton en/of regio het 

hotel zich bevindt. Gelieve dit na te kijken net voor de terugreis 

o https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/  

o https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/ 

 

 

4. Wat als een deelnemer ter plaatse positief test? 

 

Bij vermoeden van besmetting 

• Afzondering van de persoon (niet naar de hotelarts sturen!) 

• Sneltest door hotelarts 

• Indien positief  

o Kamergenoten krijgen andere kamer 

o Persoon naar lokale arts voor PCR-test 

o Sneltest voor hoogrisicocontacten 

▪ Kamer- en tafelgenoten 

• Indien positieve PCR-test: isolatie of quarantaine in het land van vaststelling besmetting 

 

 

5. Maatregelen in onze hotels 

 

Zie het apart document met de coronamaatregelen in de Intersoc-hotels. 

 

Specifieke punten voor de sneeuwklassen: 

 

Algemeen 

• Mondmaskerplicht bij het rondlopen in het hotel (ook in restaurant) of op drukke plaatsen 

Skibedeling 

• Er wordt een schema opgemaakt voor de skibedeling per klas. 

 Maaltijden 

• Iedereen desinfecteert de handen bij het binnenkomen van het restaurant 

• Bestek wordt op tafel gelegd zodat dit niet uit een grote bak moet worden gehaald 

• Er wordt minimum 2m afstand voorzien tussen tafels van verschillende scholen 

• Er wordt zo veel mogelijk met bediening gewerkt aan de buffetten. Zo weinig mogelijk in 

zelfbediening 

• Eten volgens de vooraf bepaalde maaltijdshiften. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/


 Kamerindeling 

• Scholen worden zoveel mogelijk gelogeerd in aparte delen van het gebouw 

• Er worden steeds enkele quarantainekamers voorzien worden om personen af te zonderen 

bij vermoeden van een besmetting of bij een bevestigde besmetting in afwachting van de 

terugkeer 

 

 

6. Adressen Hotels 

 

Hôtel Les Diablons 

Rue Montferrier 15  

CH 3961 Zinal 

Regio: WALLIS 

 

Hôtel Fabiola 

Av. de la Reine Fabiola 23  

CH 1854 Leysin 

Regio: VAUD 

 

Hôtel Intersoc 

89 Rue des Belges 

F-73450 Valmeinier 

Regio: SAVOIE 

 

Hôtel Le Junior 

5797 Route du Mont Thabor 

F-73450 Valmeinier 

Regio: SAVOIE 

 

Hotel Astoria 

Salzburger Straße 24 

AT-5630 Bad Hofgastein 

Regio : Salzburg 

 

 

  



7. Testcentra voor PCR-tests 

 

Indien je niet gevaccineerd of genezen bent, zal je een negatieve PCR-test nodig hebben om het land 

van de bestemming en de transitlanden binnen te mogen. Om na de sneeuwklasperiode terug naar 

België te keren en/of om ter plaatse je CST groen te houden, zal je dan bijkomende PCR-testen 

moeten laten afnemen. Deze zijn op eigen kosten (ook de verplaatsingsonkosten) en kunnen op de 

volgende adressen verkregen worden, al dan niet via afspraak. 

 

Sneltesten kunnen afgenomen worden in het hotel door de hotelarts, maar tegen betaling van 10 

Euro / 10 CHF. 

 

Zinal 

Laboratoire Salamin in Sierre  

Av. du Rothorn 10 

3960 Sierre 

Test PCR : 145 chf 

Test Antigeen : 50 chf 

 

Leysin 

Leysin Med 

Avenue Rollier 21 

CH-1854 Leysin 

https://leysinmed.ch/testing    

Prijs PCR-test: 150 CHF (weekdagen), 200 CHF (weekend) 

 

Valmeinier 

Testcentrum St Jean de Maurienne 

Place Fodéré – 73300 St Jean de Maurienne 

Afspraak maken via algemeen meldpunt +33 893 045 600 

Prijs PCR-test: € 44 

 

Bad Hofgastein 

Kurapotheke (+43-6432-6204) ohne Voranmeldung (geen afspraak nodig)   

Mo-Fr: 8:00-11:30 und 14:00-17:30 Uhr, Sa: 08:00-11:30 Uhr.   

Prijs PCR-test: € 35 

 

 

 

 

8. Versiegeschiedenis 

 

Versie 0.1 27/10/2021 

Versie 0.2 08/11/2021 

Versie 0.3 09/11/2021 

Versie 0.4 10/11/2021 

  

  

 

https://leysinmed.ch/testing

