Beste gasten,
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen hebben we het sanitair gebouw aangepast in
drie ruimtes die ieder helemaal afgesloten kunnen worden bij gebruik.
Aandachtspunten voor gebruik van het sanitair gebouw









Indien u zich nog niet veilig voelt in het sanitair gebouw i.v.m. corona kunt u als
echtpaar of gezin tegelijkertijd in een ruimte douchen. Per ruimte zijn 2 douches en 2
toiletten, was cabine en 2 wasbakken beschikbaar. In de invalide ruimte is een
douche, toilet en wasbak met de nodige aanpassingen beschikbaar. U kunt dan bij
gebruik van een ruimte de deur aan de binnenzijde van de ruimte sluiten.
Gebruik zo veel mogelijk het buitentoilet en urinoir, zeker in de tijden dat er veel
gedoucht wordt, dit om extra wachttijd te beperken.
Maak na het douchen de muren droog met de douchewisser, de vloer met de
trekker en maak het bankje en/of plankje en kraan droog.
In het middenstuk mag 1 persoon of familie verblijven. Afwassen is met 1 persoon of
familie. toegestaan. Maak ruimte voor gasten die warm water komen halen.
U kunt verder voor de contactpunten uw eigen hygiëne maatregelen nemen.
Volg de looproute bij het sanitair gebouw en de 1,5 meter afstand om te wachten.
Tussen 09.30 en 12.00 uur kunnen beurtelings de ruimtes afgesloten zijn voor de
grote schoonmaak.

Algemeen






Wij houden ons aan de 1,5 meter afstand tot u als gasten. We waarderen dat zeer als
u zich ook hier aan houdt.
Indien u grieperig of echt verkouden bent, blijft u thuis en gebruikt zeker niet het
sanitair gebouw.
Was vaak uw handen.
Hoest en nies in uw elleboog.
Beperk het bezoek op de camping en attendeer hen op de maatregelen.

Wij bedanken u hartelijk voor uw medewerking en hopen dat u een fijne tijd op onze
camping heeft.

