Corona maatregelen
bij Recreatiepark ‘t Zand

Beste gasten,
Als gast van onze camping dient u de RIVM maatregelen, alsmede de extra maatregelen opgesteld
door de directie van het park, te allen tijde op te volgen. Het niet naleven van deze maatregelen kan
leiden tot verwijdering van het park. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen zodat
wij samen met u kunnen proberen te voorkomen dat het park alsnog wordt gesloten.
- Houd 1,5 meter afstand;
- Voorkom groepsvorming van meer dan 3 personen (die niet tot uw gezin behoren);
- Nodig geen bezoek uit; bezoek is tot nader orde niet welkom op de camping;
- Vermijd fysiek contact;
- Indien u koort hebt of verkouden bent komt u niet naar de camping, blijf dan thuis, dit geldt ook
voor uw gezinsleden;
- Hoest en nies aan de binnenkant van de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
- Was uw handen regelmatig met water en zeep

Kamperen en sanitair:
- Het aantal sanitaire plaatsen in een gebouw worden beperkt. Douche, toilet en wastafelcabines
worden zoveel mogelijk ‘om en om’ open gezet;
- In het gebouw bij veld X mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd gebruik maken van de douches
- In het gebouw achter de taverne mogen maximaal 8 personen tegelijk naar binnen. Indien u
het gebouw betreedt neem dan een pasje dat aan het bord hangt mee, hang dit na uw bezoek
weer terug;
- Er wordt veel aandacht besteed aan extra hygiëne en speciale schoonmaakmiddelen. Tevens wordt
er meer tijd voor elke schoonmaakbeurt ingepland;
- Er vinden controles plaats door de medewerkers waarbij wordt gelet op o.a. ‘samenscholing’,
hygiëne en het naleven van de (RIVM) beleidsregels;

Op het park:
- Bij bepaalde faciliteiten kunnen afstandsmarkeringen of toegangsbeperkingen worden toegepast;
- Faciliteiten zoals horeca en kidsclub zijn gesloten;
- Waar mogelijk wordt het afhalen van eten mogelijk gemaakt bij de cafetaria;
- Betalingen/transacties vinden bij voorkeur plaats per pin, indien mogelijk contactloos;
- In de speeltuin mogen maximaal 2 kinderen per speeltoestel
Ouders van de kinderen zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze regel.
Merkt u iets op wat niet volgens de (RIVM) beleidsregels verloopt verzoeken wij u hiervan melding
te maken per email: info@tzand.nl of per telefoon 0135081746.
Via onze website, kabelkrant op tv kanaal camping en indien nodig per mail zullen wij u op de hoogte
houden.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking en uw begrip.
Recreatiepark ‘t Zand

