Coronavirus beleid m.b.t. volledige openstelling
Op 1 april 2021 begint ons kampeerseizoen weer. Wel hebben we ons te houden aan een aantal
maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. We volgen de richtlijnen zoals gesteld
door het RIVM en andere autoriteiten.
Daarnaast hebben we een aantal extra maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te
gaan. Deze staan in de informatiemap, op het informatiebord en op onze website.
Reserveren:
• Reserveren en boeken via de mail of telefonisch 0548-615439/ 0548-610712
Bij aankomst op de camping
• Bij het inchecken schudden wij geen handen, maar wij heten we u graag mondeling van harte
welkom. En begeleiden wij u naar de plek.
• We vragen u met één persoon in te checken.
• We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Sanitaire voorzieningen:
•

Sanitiargebouw:

•

Receptie:

•

Chemisch toilet:

- gebruik toiletgebouw conform de 1,5 meter maatregel.
- er wordt vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt.
- volg de richtlijnen RIVM voor gebruik toiletgebouw.
- maximaal 1 persoon mag in de receptie (m.u.v. gezinsleden)
- na gebruik van mappen, boeken en fietsknooppuntenkaartjes
schoongemaakt weer retour.
- volg de richtlijnen RIVM voor gebruik receptie.
- gebruik chemisch toilet conform de 1,5 meter maatregel.
- volg de richtlijnen RIVM voor gebruik chemisch toilet.

Wat vragen wij van u:
Gedurende uw vakantie vragen we u het landelijke beleid zoals gesteld door het RIVM op te
volgen, d.w.z.:
• Blijf thuis bij één van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C °) (m.u.v. hooikoortspatiënten).
• Wanneer u tijdens uw verblijf wel ziek wordt, meldt u dit bij ons en zullen we uw vakantie
moeten beëindigen ter bescherming van de overige gasten en onszelf.
• Hoesten en niezen in uw elleboog, gebruik bij neussnuiten papieren zakdoekjes
en gooi deze weg.
• Geen lichamelijk contact in het kader van handen schudden.
• Houd waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• Was regelmatig uw handen met zeep gedurende minimaal 20 seconden.
• Visite/ bezoek ontvangen mag, conform de richtlijnen van het RIVM en in overleg met ons.
Graag zo min mogelijk bezoek ontvangen om verspreiding van het virus tegen te gaan.
Wanneer u zich niet houdt aan de regels:
• Bij het niet houden aan de huidige regels behouden wij ons het recht om u te verwijderen
van de camping.
We hopen dan ook op uw flexibiliteit, begrip en medewerking zodat we er samen toch nog
een fijne vakantie van kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
Alfred en Monique Vrielink

