
SANITAIR 
PROTOCOL



Groet zonder handen te schudden, vermijd knuffels.

Hoesten of niezen in zijn elleboog

Respecteer een hoffelijke afstand met het personeel (van de receptie, het restaurant, ...) als 
met andere toeristen.

Was uw handen zeer regelmatig met water en zeep of een hydro-alcoholische oplossing.

Vermijd het aanraken van uw gezicht

In geval van symptomen of verdenking van besmetting met Covid-19 (ademhalingsmoeilijkheden, 
smaak- of reukverlies...) bel de receptie en zij zullen u doorverwijzen naar een dokter.
Blijf in uw stacaravan.

Draag een masker op de hele camping

Gebruik wegwerptissues

ALGEMENE MAATREGELEN DIE VAN TOE-
PASSING ZIJN OP DE HELE CAMPING



De receptie
Het masker is verplicht.
Beperk het aantal bezoekers aan de receptie zoveel mogelijk, maak zoveel mogelijk gebruik 
van e-mail of telefoon.
Slechts 1 persoon per gezin krijgt toegang tot de receptie.
Bij de kassa’s zal plexiglas worden geïnstalleerd. Contactloze betaling heeft de voorkeur.
Hydro-alcoholische gel zal beschikbaar zijn.
U dient zich te houden aan de regels van afstand en het verplicht dragen van een masker.

Het waterpark
Ons watercomplex stelt ons in staat om de normen van maximale frequentie te respecteren en u 

in uitstekende omstandigheden te ontvangen met inachtneming van de sanitaire maatregelen.
Het water in de zwembaden wordt gedesinfecteerd en de behandeling ervan voldoet aan 
strenge normen. 
De stranden en de voorzieningen worden elke dag gedesinfecteerd.
Er zal u gevraagd worden om de gebaren van de barrière en de afstandsmaatregelen te 
respecteren (2m buiten de familie-eenheid op de stranden, 1m in de wachtrij van de glijbaan...).
De uitrusting die de zwemmers meebrengen moet beperkt blijven tot wat nodig is voor de 
hygiëne en de veiligheid (badmutsen, armbanden, glazen...). Speelaccessoires (ballen, enz.) die 
geruild kunnen worden zijn verboden.

De kruidenierswinkel
U zult de regels van afstand en het verplichte dragen van het masker moeten respecteren.
Hydro-alcoholische gel zal beschikbaar zijn.
Bij de kassa’s zal plexiglas worden geïnstalleerd. Contactloze betaling heeft de voorkeur.

Bar-restaurants
Hydroalcoholische gel zal beschikbaar worden gesteld.
De nationale regelgeving is van toepassing.
Vermijd reizen tijdens de dienst.
U zult de regels van afstand en het verplichte dragen van een masker moeten respecteren.

Sanitaire voorzieningen
De sanitaire voorzieningen van de zwembaden, restaurants, speeltuinen en collectieven zullen 
meerdere malen per dag geopend en gedesinfecteerd worden.
Er is zeep beschikbaar.
U zult de regels van afstand en het verplichte dragen van een masker moeten respecteren.

MAATREGELEN



Speeltuinen
eeltuinen zijn open en worden regelmatig gedesinfecteerd, ze blijven de verantwoordelijkheid 

van de ouders.
U zult de regels van afstand en het verplichte dragen van het masker moeten respecteren.

De animaties
De apparatuur die tijdens de animaties wordt uitgeleend, wordt bij elk gebruik gereinigd en 
gedesinfecteerd.
Indien mogelijk raden wij u aan uw eigen uitrusting mee te nemen (pingpong racket, tennis, 
petanqueballen, bal...).
De animaties zullen buiten gebeuren.
Iedereen die een animatie komt bijwonen zal de gebarenbarrières en de sociale afstand moeten 
respecteren. (Karaoke, Lotto, quiz, enz.)
Als je symptomen hebt, neem dan niet deel aan de activiteiten.
U zult de regels van afstand en het verplicht dragen van een masker moeten respecteren.

Accommodatie
Een bijzondere waakzaamheid zal worden betracht bij het schoonmaken van de huurwoningen.
We zullen enkel standaardproducten gebruiken met bijzondere aandacht voor alle contactpunten 
(schakelaars, deurkrukken, afstandsbediening...).
Tijdens de inventarisatie van de armaturen zullen we u vragen om buiten te blijven.
De aankomst is vanaf 16.00 uur, zodat u minimaal 6 uur tussen 2 personen kunt verblijven. De 
accommodaties zullen worden gelucht.
Wij kunnen echter vanaf 11.00 uur beginnen met inchecken, om te voorkomen dat u aan het eind 
van de dag te veel moet wachten; terwijl u wacht tot 16.00 uur kunt u gebruik maken van de 
infrastructuur van de camping.


