
COVID REGELS 
 
Algemene informatie: 
In gesloten gemeenschappelijke ruimtes, zoals in gezondheidsdiensten, moeten gasten een 
mondmasker dragen (uitgezonderd voor kinderen onder de leeftijd van 6 jaar) en de 
waarschuwingen accepteren.  
Handdesinfectiegels zullen beschikbaar zijn voor gasten, welke gebruikt moeten worden 
voor en na het bezoeken van gemeenschappelijke ruimtes.  
 
U dient altijd de veiligheidsafstand van minimaal 1 meter te respecteren.  
 
We adviseren alle gasten om altijd een mondmasker bij hen te hebben, op zowel de camping 
als daarbuiten, en te dragen in gesloten ruimtes of waar het niet mogelijk is om de afstand 
van 1 meter te bewaren. 
 
Bijeenkomsten zijn verboden. 
 
Alvorens het arriveren op de camping: 
Gasten moeten thuisblijven bij aanwezigheid van koorts (boven de 37.5gr) of bij 
griepverschijnselen. Het is ook verplicht thuis te blijven indien men de afgelopen 14 dagen in 
contact is geweest met Covid positief geteste personen. 
Wees ervan bewust en respecteer het feit dat het niet mogelijk is om te blijven of 
onmiddellijk weg te moeten, zelf na arriveren, als er een verdenking op Covid-19 is 
(symptomen van griep/verkoudheid, verhoging, etc.). 
 Zet je in om alle hygiënevoorschriften en bijbehorende veilige afstanden na te leven.  
 
Camping: 
Bij het arriveren op de camping zal de lichaamstemperatuur worden gemeten, als de 
temperatuur boven de of gelijk is aan 37.5 graden, zal er geen toegang tot de camping 
worden verleend.  
Als de gasten griepverschijnselen of koorts ontwikkelen tijdens hun verblijf, mogen zij niet 
van hun plek af en dient er onmiddellijk contact opgenomen te worden met de receptie via 
+393480081429 of +390309821305. Deze nummers zijn 24 uur per dag te bereiken.   
 
We hebben een online check-in ontwikkeld. Ook is het mogelijk om in te checken op de 
campingplek zelf, op veilige afstand en met geschikte beschermingsmiddelen.  
 
Uit-checken kan ook via de app.  
 
De minimale afstand die aangehouden moet worden op de camping is 1 meter en op het 
strand 1,5 meter.  
Zoals altijd, kunt u zwemmen in het meer op u eigen risico.  
 
Toilets: 
De 4 toilet- en douchegebouwen zijn niet volledig gesloten ruimtes en is er sprake van een 
constante circulatie van lucht.  



Schoonmaken en desinfecteren zal meerdere malen per dag worden gedaan met speciale 
producten.  
 
Dispensers met desinfecterende middelen zijn beschikbaar om de handen voor en na het 
gebruik van de ruimtes te desinfecteren.  
 
Gasten kunnen gebruik maken van de diensten door de minimale afstand aan te houden en 
de aangegeven aanwijzingen bij de ingang van de douches en toiletten op te volgen.   
 
Tips: 
Regels respecteren en gezond verstand gebruiken is het geheim van een veilige en een 
goede vakantie.  
 
Voorzie uzelf van mondmaskers voor vertrek, dit betekent niet dat u deze altijd hoeft te 
dragen. Alleen in gesloten ruimtes of als de veiligheidsafstand niet kan worden 
gewaarborgd.  
 
Voorzie uzelf van meeneembare desinfecterende gels.  
 
Was uw handen regelmatig.  
 
Als u een rij ziet bij de douches, kom dan 20 minuten later nog eens terug, de rij zal dan 
ongetwijfeld korter zijn.  
 
 


