Veiligheidsprotocol Covid-19 Camping de Chênefleur vanaf 28 juli
Algemeen
Zoals overal zijn er diverse maatregelen: handgel, plexiglas om iedereen te beschermen,
looprichtingen en uiteraard gelden de bekende maatregelen:
• handen wassen.
• 1,5 meter afstand houden.
• mondmaskers zijn verplicht in de receptie, winkel en animatie/sportblokhut en
bij het betreden van het restaurant. Mondmaskers zijn verplicht vanaf 12 jaar.
Begin maart was het advies, ”Blijf zoveel mogelijk binnen”, nu is het advies,
”Doe zoveel mogelijk buiten”.
• Betalen bij voorkeur met pinnen/Bancontact of contactloos betalen.
Receptie
Ook hier de gekende maatregelen:
• 1,5 meter afstand houden
• Maximaal 1 persoon naar binnen
• Mondmasker verplicht
Winkel
Onze winkel is geopend. Dagelijks vanaf 8.30 uur tot 11.30 uur. Broodjes zijn niet op
bestelling.
Er mogen twee klanten gelijktijdig in de winkel aanwezig zijn, waarbij de 1,5 meter regel
gerespecteerd moet worden. Mondmasker verplicht.
Restaurant, bar en snackbar
Het restaurant is geopend dinsdag t/m zondag, wel alleen na reservering bij het restaurant.
De frituur is dagelijks geopend voor het afhalen van frites, snacks en pizza’s.
Er kunnen afhaalmaaltijden worden besteld die in de bar kunnen worden opgehaald. Bij de
receptie kunt u uw bestelling doorgeven. Halve kip of schnitzel met frites en salade.
Sanitair
Algemeen: we willen de druk op het sanitair beperken.
Daarom wordt aanbevolen om maximaal uw eigen sanitair te gebruiken (indien u daarover
beschikt) en uw afwas ook maximaal op uw staanplaats te doen.
In het sanitair:
• Handen wassen vóór en na het gebruik van het sanitair.
• 1,5 meter afstand houden.
• In de gebouwen komt u zoveel als mogelijk alleen.
• Kinderen jonger dan 9 jaar moeten vergezeld zijn van één volwassene.
De sanitaire gebouwen zullen beurtelings tweemaal per dag gedurende 1 uur gesloten zijn
voor het poetsen en reinigen. Het is mogelijk dat de douchecabines om en om gesloten
worden, dit is nog niet duidelijk vanuit de overheid.
Het ledigen van uw chemisch toilet is mogelijk bij de daarvoor bestemde stortplaatsen bij
Sanitair 1 en 2.

Zwembad
Het zwembad is dagelijks geopend van 9.00 – 19.00 uur. Als het te druk wordt kunnen
we het zwembad tijdelijk sluiten. Neem hierin ook uw eigenverantwoordelijkheid en ga
niet zwemmen als u het zelf te druk vindt. Maximaal 50 bezoekers.
Speeltuinen
Zijn geopend, let ook hier op uw eigen veiligheid en dat van uw kinderen.
Sport en recreatieprogramma
Vanaf 1 juli bieden wij een sport en recreatieprogramma aan onder begeleiding van een
medewerker die de richtlijnen hierbij in acht zal nemen.
Voor alle activiteiten moet van te voren ingeschreven worden in de blokhut.
Animatie
Vanaf 4 juli biedt ons animatieteam van de Animatie Compagnie een programma aan.
Het animatieteam organiseert alleen activiteiten waarmee de 1,5 meter afstand
voorwaarde gegarandeerd kan worden. Zij hebben hier speciaal op geoefend en een
aangepast programma opgesteld.
Materialen worden voor en na gebruik gereinigd en ontsmet.
Ouders die willen komen kijken dienen ook een mondmasker te dragen.
Wasmachines
Ook hier graag 1,5 meter afstand houden.
Personeel
We nemen alle maatregelen om ons personeel veilig te laten werken. Respecteer daarom
ook alle voorschriften. Mocht u zich niet aan de regels houden kan u hierop worden
aangesproken door een van onze medewerkers.
Bezoekers
We willen algemeen het aantal mensen op de camping beperken. Daarom zijn mensen die
niet verblijven op de camping niet toegelaten.
Tot slot
Beste gast, wij zijn ervan overtuigd dat alle maatregelen u een veilige vakantie kunnen
garanderen. Covid-19 zorgt echter voor minder vrijheid en veiligheidsmaatregelen.
Wij vragen u om deze te respecteren.
De Covid-19 maatregelen in het kader van de veiligheidsprotocollen van de overheid maken
deel uit van het huishoudelijk reglement. We in ieders belang zullen waken over de
toepassing ervan.
De directie of de toezichthoudende overheid kan sancties opleggen voor overtreders.
Wij zijn erg blij dat wij weer open mogen en u mogen ontvangen!
Wij wensen u een fijne vakantie!!

