COVID-19 Veiligheidsprotocol Camping MAKA
Met behulp van deze flyer willen wij u graag informeren over de regels inzake COVID-19. Wij volgen de door de
Belgische- en lokale overheid opgedragen regels.
Het virus verspreidt zich vooral via niest- en hoestdruppeltjes die kort in de lucht hangen en een tijdje op
allerlei materialen kunnen overleven. Buiten het lichaam overleeft het virus echter maar kort, dus wie geen
symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
Het is belangrijk de standaard maatregelen te volgen die gelden bij een “normale griep” en verkoudheid om zo
niemand in uw nabijheid ermee te besmetten.
Het sanitair-gebouw, de receptie en andere “handcontactpunten” op de camping worden meerdere malen per
dag door ons ontsmet. Ook de verhuurfaciliteiten en uw sleutel worden uitvoerig schoongemaakt en gelucht
alvorens u, als volgende huurder erin mag. Verhuurfaciliteiten worden aan niet meer dan één huishouden
verhuurd.
Bezoek c.q. visite is niet toegestaan.
De deur van het sanitair dient t.a.t. open te staan i.v.m. continu verluchting van deze ruimtes.
Kinderen tot 9 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene uit hetzelfde gezin naar het sanitairgebouw te
gaan.
Er wordt geadviseerd om handschoenen te dragen bij de afvalcontainers.
Op de gehele camping, op de speeltoestellen en buiten de camping wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen
iedereen vanaf 13 jaar.
Desinfecteer uw handen alvorens het sanitair-gebouw te betreden, was ze na gebruik van het sanitairgebouw
en was ze nogmaals bij uw kampeermiddel.
Er is geen maximaal aantal personen voor het sanitair-gebouw, maar u dient t.a.t. 1,5 meter afstand te kunnen
bewaren.
Respecteer de afgesloten wasbakken, afwasbakken, urinoirs, douches e.d.
Maximaal 1 persoon tegelijk in de receptie.
Ook op de kampvuurplaatsen 1,5 meter afstand bewaren.
Geen begroetingen met hand, kus, omhelzing e.d.
Was uw handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep.
Hoest of nies in uw ellenboog of in een papieren zakdoek die meteen weg gegooid wordt.
Hou er rekening mee dat alles wat u aanraakt ook door iemand anders aangeraakt wordt en dus
besmettingsgevaar voor uzelf én anderen oplevert.
Een mondmasker beschermt u niet, maar is een voorzorgmaatregel om de anderen tegen niezen, hoesten,
kuchen te beschermen. Het dragen hiervan wordt aangeraden indien de 1,5 meter niet gerespecteerd kan
worden.
Mensen met klachten dienen de camping acuut te verlaten én dit meteen aan ons te melden! Laat u voorts
meteen door een dokter consulteren.
Mensen die zich niet aan de algemeen door de overheid gestelde richtlijnen én aan de richtlijnen van Camping
MAKA houden worden verzocht de camping meteen te verlaten. Wij worden geacht om het naleven van de
regels te handhaven en rekenen dus op uw volle medewerking.
Wij wensen u, ondanks deze verregaande beperkingen toch een fijn verblijf op
Camping MAKA en mochten er toch nog vragen zijn, dan vernemen wij die graag van
u. Prosper, Juliette en Loeke

Hou anderhalve meter afstand tot personen die niet uit uw eigen gezin
komen, is 1,5 meter niet mogelijk, draag dan een mondmasker.

