MAATREGELEN GENOMEN DOOR CAMPING
ESTANYET TER PREVENTIE VAN COVID-19
De huidige situatie veroorzaakt door COVID-19 dwingt ons een noodplan in te stellen om
risico’s op het gebied van hygiëne en gezondheid te verminderen tegenover deze dreiging. Om
uw verblijf in onze voorzieningen veilig te laten verlopen en het gevaar op besmetting niet te
laten toenemen, is het een absolute voorwaarde dat u vóór uw aankomst en voordat de
reservering wordt bevestigd de vastgestelde regels en richtlijnen accepteert. Op onze website
www.estanyet.com is het Noodplan van Camping Estanyet te vinden.
We verzoeken u dit document aandachtig door te lezen omdat hierin alle op de camping
vastgestelde regels en richtlijnen staan vermeld om de risico’s van COVID-19 zoveel mogelijk te
beperken, onverminderd de bestaande wetgeving waaraan u zich moet houden tijdens uw
verblijf op camping Estanyet. Door onze voorzieningen te betreden gaat u uitdrukkelijk akkoord
met deze verplichting.
1.- Als algemene regel geldt dat tijdens het gehele verblijf u rekening dient te houden met het
feit dat u zich aan de door het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid voorgeschreven veilige
afstand van 1,5 meter houdt. Als dit niet mogelijk is, is het gebruik van een mondkapje verplicht.
2-. Bij de toegang tot elke gemeenschappelijke zone vindt u dispensers met hydroalcoholische
gel, zorg dat u uw handen goed wast om de verspreiding van het virus te voorkomen.
3.- Iedereen dient zich te houden aan de aanwijzingen die staan aangegeven op de
informatieborden bij de voorzieningen en zowel de vermelde aanwijzingen als die van ons
personeel op te volgen.
4.- Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij het betreden van de volgende
gemeenschappelijke zones en voorzieningen:
- Receptie
- Sanitaire voorzieningen
- Supermarkt
- Animatie (bij bepaalde activiteiten waarbij de veilige afstand niet gegarandeerd kan
worden)
5.- U dient zich altijd te houden aan de regels die op de informatieborden bij de sanitaire
voorzieningen en de zwembaden staan vermeld.
6.- Het gebruik van de sanitaire voorzieningen is uitsluitend voor cliënten die niet over deze
voorzieningen beschikken op hun staanplaatsen op de camping.
7.- Bezoek van familie en vrienden op de camping is beperkt.
8.- Als u tijdens uw verblijf een van de volgende symptomen vertoont: koorts, hoesten,
kortademigheid, vermoeidheid, pijn, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, diarree, vermindering van
reukzin of eetlust. Neem dan snel contact op met de receptie of de nachtportier.
9.- De binnen het animatieplan vastgestelde activiteiten van Camping Estanyet zullen worden
beïnvloed door de nieuwe preventiemaatregelen. Dat houdt in dat er veranderingen in het
programma zullen plaatsvinden en annulering van activiteiten waarbij geen algemene veiligheid
gegarandeerd kan worden.
10.- De openingsuren van het zwembad zullen worden aangepast. Er wordt een nieuw systeem
ingevoerd met tijdvakken verdeeld over de hele dag, de cliënt kan dan reserveren om de
capaciteit binnen de voorzieningen onder controle te houden.

11.- Al deze maatregelen zijn opgenomen in het reglement van interne voorschriften van de
Camping. Als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan kunnen wij de reservering niet
afhandelen en als de veiligheidsmaatregelen binnen onze voorzieningen niet in acht worden
genomen, kan de directie het besluit nemen om mensen die zich hier niet aan houden en geen
rekening houden met anderen te verzoeken de voorzieningen te verlaten.

