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Inleiding
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Het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de rechten van personen met
een handicap bepaalt dat alle mogelijke
maatregelen moeten worden genomen
om de veiligheid en de bescherming
van personen met een handicap te
verzekeren, met name in noodsituaties
op gezondheidsvlak, zoals nu het geval
is met COVID-19. Het toerisme is een
belangrijke bedrijfstak en de huidige
economische context heeft de
verschillende landen verplicht om
gezondheidsprotocollen op te stellen,
zodat de heropening van deze sector
onder goede veiligheidsvoorwaarden
voor iedereen kan plaatsvinden. Er zijn
dan in het algemeen wel protocollen
opgesteld, maar er wordt maar zelden
rekening gehouden met de
toegankelijkheid en de specifieke
kenmerken van klanten met een
handicap.
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De werkgroep die zich binnen de
Internationale Organisatie voor Sociaal
Toerisme (ISTO) bezighoudt met
toegankelijk toerisme en die bestaat uit
vertegenwoordigers van verschillende
organisaties uit de hele wereld, stelt voor
om deze protocollen vergezeld te laten
gaan van de hieronder beschreven
aanbevelingen. Ze zouden moeten leiden
tot een betere integratie van mensen
met een handicap in de toeristische
sector.
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Algemene aanbevelingen voor de
opvang van personen met een handicap
Since 1963

We willen erop wijzen dat deze aanbevelingen in geen geval de nationale of territoriale
regelgeving kunnen vervangen.
ISTO beveelt aan de in elk land toegepaste protocollen te raadplegen, zowel die van
het ministerie van Volksgezondheid als die van het ministerie van Toerisme.
Deze aanbevelingen kunnen worden aangepast op basis van de verdere evolutie van
de pandemie en zijn uitsluitend bedoeld als leidraad om de integratie van personen
met een handicap in de toeristische sector te bevorderen.
Om de veiligheid op gezondheidsvlak van personen met een handicap te verzekeren,
moet rekening worden gehouden met de volgende algemene aanbevelingen:

Alle actoren uit de toeristische sector opleiden in het onthaal en de opvang van mensen
met een handicap, volgens de verordenende normen van elk land, maar ook door de
toepassing van deze aanbevelingen.
Toepassen van protocollen inzake opvang waarbij rekening wordt gehouden met
personen met een handicap, met inbegrip van de te treffen maatregelen wanneer men
COVID-19 vermoedt bij een persoon met een handicap.

Beschikken over een duidelijk en eenvoudig communicatiebeleid dat is aangepast aan
de verschillende doelgroepen van mensen met een handicap.

Informatie verspreiden, via alle communicatiemiddelen (website, sociale netwerken
enz.), over de toegankelijkheidsvoorwaarden van de toeristische diensten, inclusief
informatie over de genomen aangepaste gezondheidsmaatregelen.

Mensen met een handicap de mogelijkheid geven niet in de wachtrijen (als die er zijn) te
hoeven staan en voorzien in zitplaatsen voor mensen die snel vermoeid raken.

De mogelijkheid bieden contant of met een betaalkaart te betalen, zonder zich binnen de
instelling te hoeven verplaatsen.
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Algemene aanbevelingen voor de
opvang van personen met een handicap
Since 1963

Als mensen met een handicap zich aanmelden, in elk geval:

Het woord richten tot de persoon met een handicap, niet tot zijn of haar
begeleider.

Uitleggen welke gezondheidsmaatregelen moeten worden gevolgd met
betrekking tot hun technische hulpmiddelen, zoals rolstoelen, krukken,
assistentiehonden enz.

Ervoor zorgen dat de ruimten die door mensen met een handicap
kunnen worden gebruikt, toegankelijk blijven. Wanneer er
veiligheidsafstanden (bijvoorbeeld tussen de tafels in een restaurant) zijn
vastgelegd, kan een persoon in een rolstoel zich makkelijker verplaatsen.

Alle soorten uitrusting of ondersteunende middelen die aan de persoon
met een handicap worden verstrekt voor en na gebruik reinigen en
desinfecteren, met inbegrip van de sleutel voor de toegankelijke
toiletten.
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Specifieke aanbevelingen voor mensen
met een motorische beperking
Since 1963

De COVID-19-protocollen vereisen dat de handen worden gedesinfecteerd met
hydro-alcoholische gel of met water en zeep bij de ingang van de instellingen. Het is
aan te bevelen dat de desinfecterende gel voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is
(rolstoelgebruikers, kleine mensen, mensen die hun bovenste en/of onderste
ledematen niet kunnen gebruiken enz.).

Mensen met een motorische beperking moeten zich over het algemeen vasthouden
aan elementen zoals steunstangen, leuningen, ze moeten op een baliebel drukken enz.
Daarom moeten deze elementen en de sloten, handgrepen, toetsenborden enz. vaker
worden gereinigd.

Rolstoelgebruikers staan in contact met de grond via hun banden, net zoals andere
mensen in contact staan met de grond via hun schoenen. Als er een desinfectiemat
aanwezig is, moet men er met een rolstoel over kunnen rijden.
Sommige mensen in een rolstoel verplaatsen zich met een geleidehond. Er wordt
aangeraden de hond niet aan te raken.

Als de persoon met een handicap hulp nodig heeft om een architecturale barrière te
overwinnen, moet u hem of haar eerst vragen hoe u kunt helpen, waarbij u alle
veiligheidsmaatregelen op gezondheidsvlak naleeft. Het is aan te bevelen de handen
voor en na het verlenen van de bijstand te wassen en/of te desinfecteren.
Als er de instelling een lift is naar de verdiepingen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat
de lift steeds goed werkt.

Denk er ook aan dat mensen met een kleine gestalte ook ondersteunende middelen
nodig kunnen hebben, zoals krukjes, trapladders of stangen, die voor en na gebruik
gedesinfecteerd moeten worden.
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Specifieke aanbevelingen
voor mensen met een visuele beperking
Since 1963

In aanwezigheid van een blinde of slechtziende persoon mag u niet vergeten uzelf voor
te stellen en erop te wijzen dat u er bent of dat u vertrekt. Let erop dat u fysiek contact
vermijdt en de aanbevolen veiligheidsafstand respecteert. Geef duidelijke en concrete
aanwijzingen zoals links en rechts. Vermijd onnauwkeurige woorden zoals hier en daar.
Het is aan te bevelen om de ruimten en de trajecten volledig te beschrijven.

Mensen met een visuele beperking gebruiken technische hulpmiddelen zoals een witte
stok of een geleidehond. Daarnaast maken ze veel gebruik van hun handen om de
omgeving te verkennen en hun route te bepalen. Er wordt aanbevolen om de stok of de
hond niet aan te raken en om de oppervlakken van de elementen die ze gebruiken ter
oriëntatie, vaker en grondiger te desinfecteren.

Als een persoon met een visuele beperking zich wil laten leiden, bied dan liever uw
schouder aan dan uw elleboog (de elleboog is de aanbevolen plaats om te niezen en te
hoesten. Het is daarom raadzaam dit deel van het lichaam te vermijden.)

Alle informatie die de instelling wenst te verstrekken (bv. restaurantmenu's,
museuminformatie enz.) moet met alle nodige middelen (website, sociale netwerken,
platform enz.) toegankelijk worden gemaakt. Het is ook mogelijk om de
gezondheidsinstructies in grote letters te presenteren op geplastificeerd papier, dat na
gebruik kan worden gereinigd.
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Specifieke
aanbevelingen voor mensen met een
gehoorbeperking

Since 1963

Het wordt aanbevolen dat het personeel gebruikmaakt van transparante mondmaskers
en/of gezichtsschermen of voorwerpen zoals een bord, een blad papier of een mobiele
telefoon om te voorkomen dat de persoon met een gehoorbeperking dezelfde
voorwerpen aanraakt als het personeel en om zo te zorgen voor de naleving van de
gezondheidsvoorschriften.
Als er geen gebarentolk beschikbaar is, wordt een videogesprek met een
vertrouwenspersoon mogelijk gemaakt.
Het is aan te raden om het gebruik te bevorderen van documenten met pictogrammen
of tekeningen, digitaal of geplastificeerd, die de boodschap kunnen vereenvoudigen,
met inachtneming van de fysieke afstanden en de veiligheidsmaatregelen voor de
gezondheid.

Specifieke aanbevelingen voor mensen

met cognitieve beperkingen

Mensen met cognitieve beperkingen hebben behoefte aan concrete, duidelijke en
eenvoudige informatie, uitgedrukt in korte zinnen. Ze hebben meer tijd nodig om de
informatie te begrijpen. Het is daarom belangrijk om zich kalm en zonder stress uit te
drukken.

Er wordt aanbevolen om documenten te gebruiken met pictogrammen of tekeningen,
digitaal of geplastificeerd, die het makkelijker maken de informatie te begrijpen, met
inachtneming van de fysieke afstanden en de veiligheidsmaatregelen voor de
gezondheid. Het gebruik van documenten die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn,
heeft de voorkeur.
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