Beste gast(en),
Vanwege Corona gelden ook bij ons nog steeds een aantal maatregelen
(o.a. vanuit de overheid, het RIVM en de gemeente). Daarbij stellen wij
het belang van de gezondheid van onze gasten en medewerkers
voorop.

Een ieder dient een aantal punten in acht te nemen als men
naar onze camping komt of op de camping is.

• Altijd geldt: heeft u ziekteverschijnselen, kom dan niet naar de camping!
• Receptie:
Kom het liefst met 1 persoon (max. 2 personen) om slagboomkaart, WiFi-code en overige
informatie op te halen.
• Houd overal 1,5 meter afstand tot anderen, zowel tot andere gasten, alsook tot de medewerkers
van de camping. Hierdoor mogen er maximaal 3 gasten tegelijk in de receptie staan. Bij meer graag
even buiten wachten, ook dan geldt 1,5 meter afstand.
• Gebruik sanitair-gebouw:
U dient de informatie bij/op het gebouw en de diverse ruimtes goed te lezen en na te leven. Wees niet
langer dan noodzakelijk in het gebouw, zodat men niet langer dan noodzakelijk op elkaar hoeft te
wachten en er (het liefst) geen wachtrij ontstaat.
Voor iedereen geldt: Maximaal 1x per dag douchen.
• Het dringende advies aan alle gasten blijft: gebruik zoveel mogelijk uw eigen sanitaire
voorzieningen. Vooral gasten die tot de ‘risicogroep’ (qua leeftijd en/of gezondheid) behoren dienen
gebruik van gemeenschappelijke sanitair-ruimtes zoveel mogelijk te vermijden.
Denk om uw eigen gezondheid en veiligheid!
• Stacaravan- en chalet-gasten dienen, zoals altijd al, alleen gebruik te maken van de eigen
toilet- en (warm-)water-voorzieningen. Alleen douchen is eventueel in een sanitair-gebouw
toegestaan, maar wel max. 1 keer per dag en zo kort mogelijk.
Ook hierbij geldt: denk om uw eigen gezondheid en veiligheid!
• Dag-bezoek is beperkt toegestaan. Mits geen ziekteverschijnselen, mogen er maximaal 2 keer
per dag max. 2 personen of 1 gezin per keer bij u op bezoek komen. Zij dienen (van tevoren) tijdens
de openingstijden van de receptie aangemeld en geregistreerd te worden.
Ook tijdens het bezoek geldt: houd 1,5 meter afstand en ben zoveel mogelijk buiten!
Dag-bezoek mag geen gebruik maken van het sanitair-gebouw!
U als gast bent verantwoordelijk voor uw bezoek. Geef de geldende maatregelen door en voorkom
teleurstellingen.
Hygiënemaatregelen:
Hygiëne is in deze situatie zeer belangrijk, dus treffen wij de volgende maatregelen:
* geen handen schudden * minimaal 1,5 meter afstand houden * regelmatig handen wassen
met water en zeep
Uiteraard proberen wij u altijd zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn.
Wij hopen en vertrouwen op uw begrip en medewerking voor deze ongekende situatie.
Dank daarvoor en natuurlijk een plezierig verblijf.
Ronald en Gerrie Oudekerk
Camping “De Zeven Heuveltjes”

