Beste gast,
Met behulp van deze flyer willen wij u graag informeren over het Coronavirus (COVID-19) en over de
maatregelen die wij zelf nemen om verspreiding te voorkomen. We staan in nauw contact met de lokale
instanties (GGD), de brancheorganisatie en gemeenten die ons op de hoogte houden van (lokale)
ontwikkelingen omtrent het virus.
Daarnaast dragen we, zoals u gewend bent, zorg voor een goede hygiëne op onze locatie. Het virus verspreidt
zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt
amper besmettingsgevaar. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de adviezen
van het RIVM en hebben we extra aandacht voor: Het schoonmaken van de verblijfsruimte en de zogenoemde
“handcontactpunten” als lichtknopjes en deurklinken/knoppen worden met professionele middelen gereinigd.
Kortom; u loopt geen extra risico tijdens uw verblijf c.q. overnachting en kunt zorgeloos van uw verblijf
genieten.
Wat kunt u zelf doen?
Het is belangrijk om de standaard maatregelen op te volgen die gelden bij een “normale” griep en
verkoudheid, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een begroeting op een andere wijze dan een hand, knuffel of kus te geven is prima;
1,5e meter afstand houden van elkaar;
Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep;
Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;
Meldt u meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke huisarts
en informeer de beheerder;
Houdt op het voetpad van de camping naar de winkel of weg, visa versa, zo veel mogelijk rechts;
Het actuele nieuws over het Coronavirus vindt u op:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Een fijn verblijf gewenst en mochten er vragen zijn dan vernemen wij die graag.
EXTRA Spelregels op kampeer en wijnboerderij IN VERBAND MET Corona virus
In verband met het Corona virus hebben we een aantal extra spelregels op onze camping, zodat ook het
kamperen voor iedereen veilig is.
Winkel / Receptie
•
•
•
•

Kom je in de winkel / receptie kijk dan eerst of er al iemand binnen is. Er mag maar één echtpaar
tegelijk in de winkel. Wachten kan buiten of op de Deel (1,5 m afstand)
Ontsmet je handen met de aanwezige gel
Liefst contactloos betalen
Alleen producten die je koopt vastpakken

Hygiëne
Op de camping staan ontsmettingsflacons bij de winkel en bij de algemene afwas plaats. Gebruik die voordat
je een ruimte betreedt.

Afwasplaatsen
Ook op de afwasplaatsen dient men 1,5 meter in acht te nemen. Bij het nieuwe sanitair is plaats voor 2
afwassers indien men op de coronastip gaat staan.
Er zijn papieren handdoekjes aanwezig. Deze zijn bedoeld om klinken van deuren en kranen te ontsmetten als
u dat wilt. Gooi de papiertjes NIET in de toiletten, maar in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
Ledigen chemisch toilet
De chemische toiletten kunnen geledigd worden in de daarvoor beschikbare ruimte. Graag na gebruik
naspoelen en netjes achter laten. Houdt ook hier afstand en wacht geduldig tot de ruimte weer beschikbaar
is. Blijf achter de belijning.
Groepsvorming
Natuurlijk willen we het op de camping gezellig houden, maar voorkom groepsvorming van families. Houdt 1,5
meter afstand.
Bezoekers
Zijn weer toegestaan. Het aantal is afhankelijk van de dan geldende RIVM richtlijn. Bezoekers altijd aanmelden
bij de receptie.
Handhaving
Naast de algemene voorwaarden en kampeerregels zullen wij er op letten dat iedereen zich aan deze regels
houdt. Indien men zich niet aan de regels houdt kan dit reden zijn om u te verwijderen van de camping.
Ook kan bij overtreding de politie ingeschakeld worden. Mochten handhavers op de camping komen en
misstanden aantreffen, dan zijn de bekeuringen voor de gasten zelf. Bekeuringen, op die manier opgelegd
aan de camping, worden verhaald op de betreffende kampeerders.

Als gast hebben wij kennis genomen van deze regels en conformeren ons daaraan.
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