Coronabeleid Natuurcamping Eversebergen
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/reizen-en-vakantie/op-vakantie-in-nederland en het brancheprotocol van RECRON en VEKABO, zodat u
op een verantwoorde manier van de rust en de natuur kunt genieten.
Hiervoor gelden de volgende maatregelen:
In- en uitchecken/ melden
• Bij aankomst of bij vragen kunt u aanbellen bij de entree van de recreatieruimte. U kunt zich ook
telefonisch melden via nummer 0627438220 of 0413 490700.
• Graag uw dagbezoek max. 2 personen (kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee) vooraf aan
ons doorgeven.
Om verspreiding van het virus te voorkomen:
• Blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten;
• Houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere gasten;
• Was regelmatig uw handen;
• Voorkom groepsvorming.
Afspraken bij gebruik gedeelde sanitaire voorzieningen:
• Bij het betreden van de ruimte eerst de handen bij de wastafel wassen met water en zeep;
• Indien iemand zich in de gangpad begeeft dan graag even op afstand wachten tot de
doorgang vrij is;
• Indien de wastafel in gebruik is graag even wachten;
• Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere gasten;
• Wilt u na het toiletgebruik de handknop en deurkruk met een schoonmaakdoekje
(verpakking ligt op het plateau) schoonmaken en na afloop in de vuilnisbak deponeren, dus
niet in de wc;
• Wilt u na het douchegebruik de handdouche, kraan, greep van trekker en deurkruk met een
schoonmaakdoekje (verpakking ligt op het rekje) schoonmaken en na afloop in de vuilnisbak
deponeren.
Indien mogelijk maak dan (tijdens piekuren) zoveel mogelijk gebruik van de faciliteiten in uw eigen
caravan.
Chemisch toilet
• Bij het legen van uw chemisch toilet bij voorkeur gebruikmaken van de aanwezige
wegwerphandschoenen en deze na afloop bij het plastic afval deponeren;
• Mocht u geen handschoenen dragen dan vooraf en na afloop uw handen met water en zeep
wassen.
Afwasruimte
• Gelieve een mondkapje te dragen indien u met meerdere personen (die niet tot uw
huisgenoten behoren) gebruikt maakt van de afwasruimte;
• Deze is beperkt te gebruiken i.v.m. de 1,5 meter regel;
• Indien mogelijk doe dan zo veel mogelijk de afwas bij uw eigen camper, caravan of tent;
• Haal gerust warm water in de afwasruimte.
Betalingswijze
Contant betalen is mogelijk, maar betaal i.v.m. de hygiëne bij voorkeur met pin.
De sanitaire voorzieningen worden met regelmaat en met extra hygiënemaatregelen schoongemaakt.
Wij gaan ervan uit dat er, door uw medewerking en de door ons genomen maatregelen, verantwoord
gekampeerd kan worden.
Hartelijk dank hiervoor!

