
Coronarichtlijnen tijdens uw verblijf op Boszicht: 

 

De belangrijkste maatregelen die u zelf dient te 
nemen om verspreiding van het virus te voorkomen: 

• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, 
hoest, niest of koorts heeft 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
• Was je handen regelmatig met water en zeep 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes/tissues 
• Geen handen schudden 
• Groepsvorming max. 30 pers. met inachtneming 

van 1,5 m 

 

Aankomst camping: 

• Communiceer vooraf hoe laat u aankomt 
• Maximaal 1 familie op de receptie 
• U ontvangt onze informatie zoveel mogelijk via de mail 
• Voor zover nog niet in uw bezit dient u zelf de klaargelegde 

informatie te pakken, zo ook de fiets- en wandelroutes en 
informatie van de omgeving. 

• Betaal zoveel mogelijk contactloos (met uw telefoon) 
• Door de maatregelen kan het zijn dat een andere plek wordt 

aangewezen dan vooraf is besproken. 

 

 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


Op de camping: 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
• Maak zoveel mogelijk gebruik van uw eigen voorzieningen in uw 

camper/caravan/tent/vouwwagen 
• Laat na ieder gebruik van de vaatwasplaats alles netjes achter, 

gebruik hiervoor reinigingsdoekjes, zeep of desinfecterende 
middelen. Vergeet de kraan niet! 

• Was uw handen na gebruik chemisch toilet en desinfecteer of 
gebruik handschoenen 

• Gebruik handschoenen bij de milieustraat 
• Bezoek is toegestaan tot max. 30 personen met inachtneming 

van de 1,5 m. 
• Kinderen t/m 5 jr altijd met volwassen begeleiding naar het 

sanitair, óók het toilet en de vaatwasplaatsen 
• Instrueer uw kind(eren) over de regels op de camping 
• De activiteiten gaan dit jaar niet of in aangepaste vorm door  
• U mag wel met uw kinderen naar de dieren om te knuffelen: 

poorten sluiten, niet rennen bij de dieren 
• Neem de door ons aangeboden middelen NIET mee naar huis. 

Sommige artikelen zijn ook voor ons moeilijk te verkrijgen. 

Wat kunt u van ons verwachten: 

• U ontvangt zoveel mogelijk alle informatie vooraf via mail 
• Met schoonmaken hebben we extra aandacht voor alle 

deurklinken/handvaten etc. en er wordt extra gedesinfecteerd 
• Deurklinken/kranen/watertappunten/zeeppompjes worden 

vaker ontsmet 
• Op de receptie, bij vaatwasplaatsen en chemisch toilet bieden 

we zeep, desinfecterende handgel en reinigingsdoekjes aan 
• Op diverse plaatsen worden 1,5 m afstandslijnen aangegeven 
• Volg de aangegeven looprichting 

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


