Laatst bijgewerkt op 12-06-2020

REGELGEVING CAMPING GROENEWOUD AANGAANDE CORONA.
Het motto blijft, het is geen vakantietijd maar crisistijd!
Ook op de camping gelden de algemene richtlijnen van het RIVM, een greep hieruit
is o.a.;
• Houdt 1,5 meter afstand.
• Blijf zo veel mogelijk bij uw verblijfadres en zoek de drukte niet op.
• Geen groepsvorming.
• Hoest/nies in uw ellenboog.
• Ga naar huis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

Op de camping hebben wij uiteraard ook de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen;
Een en ander zal nu anders gaan dan u van ons gewend bent.
De receptie;
• Indien nodig kan maximaal 1 persoon naar binnen, dit geldt ook voor
personen binnen hetzelfde huishouden.
• Bij binnenkomst eerst de handen desinfecteren. Materiaal is daarvoor
aanwezig.
• Zoveel mogelijk per mail of telefonisch contact opnemen.
• Inmiddels beschikken wij over een pinautomaat!
• De handcontactpunten zullen regelmatig gedesinfecteerd worden.

De camping/terrein;
• De speeltoestellen zijn toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar.
• Ouders houden afstand (1,5 meter).
• Neem eigen initiatief indien de speeltuin te druk wordt.
• Het is verboden om samenkomsten van meer dan 2 personen ( buiten het
eigen huishouden) te laten plaatsvinden. Het verbod is niet van toepassing,
mits de aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 afstand houden van elkaar.
• Logeergasten zijn toegestaan, mensen die niet tot 1 huishouden behoren
dienen altijd 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
• De fitness en het speelhok blijven dicht.
• Het zwembad is geopend, de regel is: heeft u geen ligbed, dan mag u niet in
het zwembad of ligweide aanwezig zijn.
Alleen kinderen tot 12 jaar mogen een ligbed bij het zwembad delen.
Denk ook aan anderen door niet de hele dag een ligbed bezet te houden.
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Het sanitair gebouw;
• De toiletten, douches en wasserette worden per 15 juni opengesteld.
• Toiletten, douches en wastafels worden om en om afgesloten.
• Het sanitair gebouw wordt volgens de voorschriften schoongehouden.
• Contactoppervlakken en handcontactpunten worden meerdere malen per dag
schoongemaakt.
• Als huishouden werkt u in groepen, gebruik gezamenlijk zo vaak mogelijk
eenzelfde toilet, douche en wastafel.
• Er is een vaste looproute binnen het sanitair gebouw.
• Het chemisch toilet is geopend en de handcontactpunten worden met
regelmaat gedesinfecteerd, wij adviseren u om uw eigen handschoenen te
dragen.
• Op verschillende plaatsen wordt papier en reinigingsmiddel aangeboden, ga
hier verantwoordelijk mee om.
• Het is toegestaan af te wassen bij/in het sanitair gebouw, waarbij 1,5 meter
afstand aangehouden dient te worden.
• Bij de wasserette zijn maximaal 2 personen toegestaan, dit geldt ook voor
personen binnen hetzelfde huishouden.
• Alle watertap punten op de parken en buiten het sanitair gebouw blijven in
gebruik.
De gasflessen;
• Bestellen per mail/telefonisch.
• 1 maal per dag rond 17:00 uur, worden deze op uw plek afgeleverd. De lege
fles dient bij de ingang van uw plaats klaar te staan.
• Afrekenen gasfles zal middels een betaalverzoek van onze kant (via de mail)
of met pinnen op de receptie plaatsvinden.
De wifi;
• Aanvragen per mail/telefonisch.
• Wordt uitgegeven via de mail.
• Afrekenen wifi zal middels een betaalverzoek van onze kant (via de mail) of
met pinnen op de receptie plaatsvinden.
Milieustraat;
• Indien gebruik gemaakt wordt van de milieustraat, wordt het gebruik van
eigen handschoenen geadviseerd.
• De handcontactpunten zullen regelmatig gedesinfecteerd worden.

Horeca;
• Alleen de afhaal is open.
• Per 1 juni is het restaurant ook geopend.
• Drank afhalen voor bij het zwembad is mogelijk als het restaurant open is.
• Voor tijden en regelgeving; zie de aanwijzingen bij het eetcafé.
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Reparaties/hulpverlening in de stacaravan/chalet;
• Uw verblijf dient minimaal 24 uur verlaten te zijn.
• U kunt extern iemand inschakelen (b.v. Saman)

Op straffe van hoge boetes zijn wij, Team Groenewoud, genoodzaakt streng te
handhaven op alle maatregels. Volg daarom altijd de aanwijzingen op!
Op diverse plekken binnen ons terrein staan aanwijzingen welke u dient na te leven.
Lees vooraf onze aanwijzingen zodat u niet voor verrassingen komt te staan!!
U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
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