GOED NIEUWS
CAMPING GEOPEND VAN 2 JUNI TOT 1 NOVEMBER 2020
INFORMATIE OMTRENT
COVID-19
Na de aankondigingen van het Franse kabinet mogen wij sinds 2 juni 2020 weer open; we kijken
erna uit om u onder optimale omstandigheden te mogen verwelkomen.
De veiligheid en gezondheid van onze gasten en teams staan bij ons voorop.
Al onze medewerkers hebben met betrekking tot COVID-19 een cursus beschermingsmaatregelen
en protocollen gevolgd.
Op deze pagina vindt u de hygiëne- en gezondheidsmaatregelen die op onze camping genomen
zijn.
U heeft de verantwoordelijkheid voor uzelf én elkaar om deze maatregelen en richtlijnen goed toe
te passen, opdat dit seizoen voor iedereen geslaagd zal zijn.
ZORG GOED VOOR UZELF, EN TOT GAUW
RECEPTIE: genomen maatregelen, aan wijzigingen onderhevig naar gelang de richtlijnen van
het Franse kabinet:
- Bij de receptie moet verplicht een mondkapje gedragen worden.
- Er mag slechts 1 persoon per huishouden of groep bij de receptie naar binnen.
- Deze persoon krijgt ook de identificatie-armbandjes, die toegang geven tot onze camping.
- Aangegeven looproutes en veiligheidszones.
- Visuele markeringen ter herinnering aan de beschermingsmaatregelen.
- Terbeschikkingstelling van hydroalcoholische gel bij de ingang van de receptie.
- Ontsmetting van betalingsterminals.
Om zo weinig mogelijk tijd bij de receptie door te brengen, raden wij aan te reserveren, en
online te betalen.
ACCOMMODATIES: genomen maatregelen, aan wijzigingen onderhevig naar gelang de
aankondigingen van het Franse kabinet:
- Het linnenbeheer is in handen van een professional, die een streng protocol volgt.
- Gebruik van ontsmettingsmiddelen.
- Training van ons schoonmaakpersoneel om te werken volgens het nieuwe
schoonmaakprotocol.
- Meer tijd ingepland voor de reiniging, ontsmetting en het luchten van de accommodaties.
- Planning met vertrek- en aankomsttijden voor een maximale schoonmaaktijd tussen elke
gastwissel (vertrek uiterlijk 10u – aankomst vanaf 17u) – Bij voorbaat dank voor uw begrip.
We rekenen erop dat ook u deze veiligheidsmaatregelen zult respecteren.
U wordt vriendelijk verzocht om voor vertrek:
- de lakens, kussenslopen en hoeslakens, gebruikt of niet, in de hiervoor bestemde
sorteermiddelen te doen.
- de ramen van uw accommodatie open te zetten
Bij voorbaat dank voor uw begrip.

TOILETGEBOUWEN: genomen maatregelen, aan wijzigingen onderhevig naar gelang de
richtlijnen van het Franse kabinet:
- Visuele markeringen ter herinnering aan de beschermingsmaatregelen bij de ingang van de
toiletblokken.
- Terbeschikkingstelling van hydroalcoholische gel-automaten bij de ingang van
toiletgebouwen.
- Aangegeven looproutes en veiligheidszones.
- Er wordt vaker, en intensiever schoongemaakt en ontsmet.
- Planning met de tijden waarop het schoonmaakpersoneel komt voor reiniging en
ontsmetting.

WATERPARK: instructies en aanbevelingen, die gewijzigd kunnen worden naar gelang de richtlijnen
van het Franse kabinet:
-

Visuele markeringen ter herinnering aan de beschermingsmaatregelen.
Aangegeven looproutes en veiligheidszones.
Plaatsing van hydroalcoholische gel bij de ingang van de zwembaden.
De regel van 4m² per persoon moet gerespecteerd worden in de baden; beperking
van het aantal toegestane personen.
- Organisatie van openingssessies, afgewisseld door schoonmaak- en ontsmettingssessies naar
gelang de aanloop, zodat iedereen gebruik kan maken van de zwembaden.
We hopen dat deze maatregelen binnenkort door het Franse kabinet versoepeld zal worden.

SPEELTUINEN – FITNESSPARKEN: instructies en aanbevelingen, aan wijzigingen onderhevig naar
gelang de richtlijnen van het Franse kabinet.
-

Visuele markeringen ter herinnering aan de hier geldende beschermingsmaatregelen.
Er wordt vaker, en intensiever schoongemaakt en ontsmet.

ACTIVITEITEN: ons sport- en spelteam zal zijn activiteiten aanpassen om jong en oud een leuke
vakantie te bezorgen.
Het programma zal worden opgesteld naar gelang de nieuwe gezondheidsmaatregelen
ingesteld door het Franse kabinet.
We zullen dit in de komende dagen bekendmaken.

