
Corona protocol per 26-6-2021 

Vanaf 26 juni is er een aantal versoepelingen doorgevoerd waardoor er weer  veel meer mogelijk is. 

Concreet betekent dit voor de camping dat er geen beperkingen zijn in het open hebben van 

toiletten en douches MAAR HIER GELDT WEL DE 1,5 METER AFSTAND en ook nog steeds een 

beperking van het aantal personen in een publieke ruimte. Gebruik dus nog steeds de blokjes die bij 

de ingang hangen! 

 

De basisregels (volgens RIVM) blijven: 

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

- Was regelmatig goed je handen met water en zeep 

- Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen 

 

Verder geldt op de camping: 

- Corona gezondheidscheck bij aankomst 

- Registratie van gasten/bezoekers is verplicht middels het scannen van de QR-code op de 

receptie (of invullen van het registratieformulier) 

- Communiceer vooraf hoe laat u aankomt 

- Op de receptie niet meer als 1 familie tegelijk  

- Het aantal toegestane gasten in de toiletgebouwen is nog steeds beperkt. Neem een klosje 

mee naar binnen en hang bij verlaten van het gebouw weer terug. Ouder met kind gelden als 

“1 gast”  

- In de familiedouche gelden meerdere personen wonende op hetzelfde adres als 1 gast 

- Kinderen onder 6 jaar ALTIJD MET BEGELEIDING naar het sanitairgebouw, ook het toilet en  

  de vaatwasplaatsen!  Bespreek met de oudere kinderen onze werkwijze. 

- Laat het toilet na gebruik netjes achter 

- Laat ook de vaatwasplaats na gebruik netjes achter 

- Voor ieders hygiëne: gebruik na iedere douchebeurt het trekkertje voor de wanden 

- De activiteiten gaan niet door, dieren voeren in aangepaste vorm 

- Bezoekersaantal volgens RIVM richtlijnen: registratie verplicht, zie hierboven. 

- Bezoek houdt zich ook aan bovengenoemde regels evenals het campingreglement 

 

Wat kunt u van ons verwachten: 

- U ontvangt alle informatie zoveel mogelijk via de mail 

- Wij zijn ervan overtuigd dat we al goed bezig zijn met hygiëne maar hebben nog extra aandacht  

   voor alle contactpunten + extra ontsmetten 

- Op diverse plaatsen bieden we zeep, desinfectiegel + reinigingsdoekjes aan (niet meenemen) 

- Op diverse plaatsen worden 1,5 m afstandslijnen aangegeven 

 

U dient zich ten alle tijde aan onze gedragsregels te houden! 

 


