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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.  

 

In het algemeen raden wij u ook ten stelligste aan om de maatregelen van de diverse overheden te 

blijven volgen en dit op basis van de volgende websites: 

- Op Europees niveau: http://reopen.europa.eu  

- België: www.info-coronavirus.be  

- Frankrijk: www.interieur.gouv.fr  

- Zwitserland: www.bag.admin.ch  

- Oostenrijk: www.austria.info/nl   

 

 

1. Maatregelen per land 

 

Belangrijk: het naleven van de inreismaatregelen is een verantwoordelijkheid van de reiziger. Deze 

maatregelen worden niet gecheckt in het hotel. Daar worden enkel de HORECA-verplichtingen 

gecontroleerd. 

 

1.1 Zwitserland 

 

Bij het inreizen Geen maatregelen meer 
 

Verblijf en activiteiten ter 
plaatse 

Geen maatregelen meer 

Mondmaskerplicht Enkel nog op openbaar vervoer 

Skiliften Mondmaskers zijn verplicht (= openbaar vervoer) 

 

 

1.2 Oostenrijk 

 

Bij het inreizen – Regels 
van 22/02 tot en met 4/3 

Elke reiziger vanaf 12 jaar die Oostenrijk binnenkomt, moet een CST 
kunnen voorleggen op basis van de “3G”-regel: 

- Volledige vaccinatie + boosterprik 
- Herstelcertificaat  
- Negatieve PCR-test niet ouder dan 72u 

Indien je dit niet kan voorleggen, moet je in quarantaine die pas 
beëindigd kan worden met een negatieve PCR-test 
 
Een volledige vaccinatie is 180 dagen geldig voor +18-jarigen 
Een volledige vaccinatie is 210 dagen geldig voor -18-jarigen 

http://reopen.europa.eu/
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.bag.admin.ch/
http://www.austria.info/nl


Een boosterprik is 270 dagen geldig 
 
Kinderen tussen 12 en 15 jaar (geboren na 31 augustus 2006) die niet 
volledig gevaccineerd of hersteld zijn of waarvan de laatste vaccinatie 
ouder is dan 210 dagen, kunnen gebruik maken van de Ninja-pas 
waarbij de PCR-test die nodig is om het land binnen te komen als 
eerste test geldt. 
Het document kan worden gedownload (hier in het Duits en hier in 
het Engels) en voor vertrek worden uitgeprint 
 

Verblijf en activiteiten ter 
plaatse – Regels van 
19/02 tot en met 4/3 

Eénmaal ter plaatse moet je voor je verblijf en vele activiteiten een 
CST kunnen voorleggen, gebaseerd op de 3G-regel 

- Een bewijs van volledige vaccinatie 
- Herstelcertificaat 
- Negatieve PCR-test niet ouder dan 72u 

 
Het CST (of alternatief via Ninja-pas) moet worden voorgelegd vanaf 
12 jaar en wordt gecontroleerd bij aankomst in het hotel. 

Mondmaskerplicht – 
Regels tot 4/3 

• Vanaf 6 jaar moet een gewoon mondmasker gedragen worden 

• Vanaf 15 jaar moet een FFP-2 mondmasker gedragen worden 

• Ook als je een geldig CST hebt 

• Moet ook buiten gedragen worden indien de afstand minder dan 
2m bedraagt  

Skiliften • CST bij aankoop/overhandigen van skipas 

• CST moet gekoppeld worden aan skipas  

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

• Vanaf 6 jaar gewoon mondmasker, vanaf 15 jaar een FFP-2  

 

Vanaf 5/3 worden alle coronamaatregelen afgeschaft, buiten het dragen van het mondmasker op 

het openbaar vervoer (inclusief de bergbahnen). 

 

1.3 Frankrijk 

 

Bij het inreizen Elke reiziger vanaf 12 jaar die Frankrijk binnenkomt, moet een CST 
kunnen voorleggen op basis van de 3G-regel: 

- Volledige vaccinatie: 2 dossissen + Boosterprik 
- Negatieve PCR- of Antigeentest niet ouder dan 24u  
- Herstelcertificaat dat niet jonger is dan 11 dagen en niet 

ouder dan 4 maanden  
 
Tevens moet een verklaring op eer ingevuld worden door alle 
reizigers die niet gevaccineerd of genezen zijn. 
(https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130069/1035724/
file/04-12-21-engagement-honneur-vert-anglais-docx.docx)  
 
De Franse regering raadt aan om voor aankomst de app 
“TousAntiCovid” te installeren op je smartphone. 
 

Verblijf en activiteiten ter 
plaatse 

Eénmaal ter plaatse moet je voor je verblijf en vele activiteiten een 
CST kunnen voorleggen, gebaseerd op volgende regels die gelden 
vanaf 15 februari 2022 

- +18 jaar + 1 maand = Pass Vaccinal 

https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:63a4048e-5f1e-46fb-86d1-97ab0dbcf17d/Holiday_Ninja_Pass_16122021_3.pdf
https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:81719c3a-d411-4ced-bcd6-58ac69f84c90/Holiday_Ninja_Pass_engl_FINAL.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130069/1035724/file/04-12-21-engagement-honneur-vert-anglais-docx.docx
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130069/1035724/file/04-12-21-engagement-honneur-vert-anglais-docx.docx
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/en/


o Volledige vaccinatie: 2 dossissen + Boosterprik 
(boosterprik is voorlopig onbeperkt geldig) 

o Herstelcertificaat dat niet jonger is dan 11 dagen en 
niet ouder dan 4 maanden 

o Medisch getuigschrift dat je niet gevaccineerd mag 
worden 

- 16-17-jarigen = Pass Vaccinal 
o Volledige vaccinatie = 2 prikken  
o Boosterprik is niet nodig 

o Herstelcertificaat dat niet jonger is dan 11 dagen en 
niet ouder dan 4 maanden 

o Medisch getuigschrift dat je niet gevaccineerd mag 

worden 

- 12 jaar en 2 maanden -15-jarigen = Pass Sanitaire 
o Volledige vaccinatie = 2 prikken 
o Of Negatieve PCR- of Antigeentest niet ouder dan 

24u. Dan moet er wel elke dag opnieuw getest 
worden = praktisch niet haalbaar 

o Herstelcertificaat dat niet jonger is dan 11 dagen en 
niet ouder dan 4 maanden 

o Medisch getuigschrift dat je niet gevaccineerd mag 

worden 

- Kinderen jonger dan 12 jaar en 2 maanden 
o Geen CST nodig 
o Wel ID-kaart (of kopie) steeds op zak hebben 

Mondmaskerplicht – tot 
en met  

Tot en met 27/2: Vanaf 6 jaar in alle openbare ruimtes, publiek 
transport, winkels, horeca, … 
Vanaf 28/2:  

- Geen mondmaskerplicht meer op plaatsen waar pass vaccinal 
vereist is 

Skiliften • CST nodig 

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

• Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar  

 

 

 

2. Transport 

 

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

o Gewoon mondmasker voor Zwitserland (enkel tijdens de busreis) en Frankrijk 

o Voor Oostenrijk: vanaf 6 jaar gewoon mondmasker, vanaf 12 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 

 

 

  



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 

• Bij een vermoedelijke coronabesmetting volgen wij het volgende protocol: 

o Je brengt de receptie op de hoogte en wacht je op je kamer op de hotelarts. 

o De hotelarts schat de kans op mogelijke besmetting in en neemt indien nodig een 

sneltest af. 

o Indien het resultaat van de sneltest positief is, ga je in isolatie in het hotel. De duur van 

de isolatie is afhankelijk van de lokale regels hieromtrent. 

o Personen die in isolatie zitten, krijgen gedurende die tijd maaltijden gebracht aan de 

kamer. 

o Hoogrisicocontacten dienen enkel getest te worden indien ze zelf ook symptomen van 

een besmetting vertonen. 

 

Bij een positieve PCR-test 

• Isolatie of quarantaine in het land van vaststelling besmetting 

• Een eventueel extra verblijf en de terugkeer naar België worden georganiseerd en ten laste 

genomen door VOK en Intersoc 

 

  

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


5. Maatregelen in onze hotels 

 

Specifieke punten voor de sneeuwklassen: 

 

Algemeen 

• Geen mondmaskerplicht in Zwitserland 

• Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar in Oostenrijk en Frankrijk bij het rondlopen in het hotel (ook 

in restaurant) of op drukke plaatsen (zie hierboven voor de data waarop dit nog geldig is) 

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. 

 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 extra PCR-testen wil laten afnemen, zijn die kosten ten eigen laste. Testen kunnen worden 

afgenomen op onderstaande adressen. 

  

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 

 

 

  

https://leysinmed.ch/testing


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 

Versie 0.5 10/12/2021 

Versie 0.6 19/12/2021 

Versie 0.7 11/01/2022 

Versie 0.8 03/02/2022 

Versie 0.9 04/02/2022 

Versie 10 11/02/2022 

Versie 11 21/02/2022 

  

 


