
Camping San Biagio, 10.06.2020

COVID-19 Richtlijnen

Om uw en onze gezondheid in het Covid-19-tijdperk te beschermen, gelieve de borden te volgen met informatie 
over preventieve maatregelen, met bijzondere aandacht voor het gebruik van een mond-neusmasker in 
gemeenschappelijke ruimtes en het bewaren van een afstand van ten minste 1 meter van andere mensen en de 
aanwijzingen van de in- en uitgangsruimtes te respekteren.

Receptie
De lichaamstemperatuur kan worden gemeten en de toegang wordt geweigerd bij temperaturen boven 37,5°C. Om
wachtrijen en drukte te vermijden, raden wij aan dat slechts één persoon per gezin bij de receptie komt en op een 
afstand van 1 meter blijft. Het dragen van een mond-neusmasker en het gebruik van de ter beschikking gestelde 
desinfecterende middelen zijn verplicht.

Plaatsen
De afmetingen van de staanplaatsen garanderen de voorgeschreven afstand van 3 meter tot de ingangen van de 
buren. Het wordt aanbevolen om zowel buiten- als binnenmeubilair regelmatig te reinigen en te ontsmetten.

Bungalows
De bungalows zijn volledig autonoom en van elkaar gescheiden. Bij elke wisseling worden het pand en het 
airconditioningsysteem grondig gereinigd met ontsmettingsmiddelen.

Toiletgebouw
Volg de borden met informatie over preventieve maatregelen en let op de aanwijzingen van de in- en 
uitgangszones. Bij de ingangen van het gebouw zijn dispensers met desinfecterende handgel voor de handhygiëne 
beschikbaar. In het toiletgebouw is het verplicht om een mond-neusmasker te dragen en een afstand van minstens 
1 meter tot andere mensen te bewaren. Groepsvorming in de gangen en in de was- douche en afwasruimten moet 
worden vermeden. De toiletten worden meerdere malen per dag door het personeel gereinigd met behulp van 
ontsmettingsmiddelen en specifieke procedures in overeenstemming met de officiële voorschriften.

Market
De lichaamstemperatuur kan worden gemeten, wat de toegang verhindert als de temperatuur hoger is dan 37,5°C. 
Om wachtrijen en groepsvorming te vermijden, wordt de toegang op een ordelijke en quotacontroleerbare manier 
toegestaan. U kunt binnenkomen met een masker en door een afstand van 1 meter aan te houden. Desinfecterende 
handgel is beschikbaar voor frequente handhygiëne.

Bar-Restaurant
De lichaamstemperatuur kan worden gemeten en de toegang wordt geweigerd bij temperaturen boven 37,5°C. Een
mond-neusmasker is nodig, maar kan aan tafel worden verwijderd. Zowel buiten als binnen de ruimtes zijn 
desinfectiemiddelen beschikbaar voor handdesinfectie. Tafelreservering wordt aanbevolen. De voorgeschreven 
afstand van ten minste 1 meter tussen de gasten op het terras moet in acht worden genomen.

Strand en Eiland
Ook op het strand en op het eilandje is het verplicht om een afstand van minimaal 1 meter te houden en tussen de 
ligbedden, ligstoelen en stoelen een afstand van minimaal 1,5 meter . Groepsvorming en groepssportactiviteiten 
zijn verboden. Toezicht op kinderen is verplicht. Individuele sporten op het strand of in het water zijn toegestaan, 
mits de juiste afstandsregels in acht worden genomen. Ook bij de aanlegsteiger moeten afstanden worden 
aangehouden en moet menigte worden vermeden.

Speeltuinen voor Kinderen
De speelplaats is toegankelijk: ouders zijn verplicht om toezicht te houden op hun kinderen, zodat er een afstand 
van 1 meter wordt aangehouden. Ouders en kinderen ouder dan 6 jaar moeten een mond-neusmasker dragen. De 
speelplaats wordt dagelijks gedesinfecteerd.

Speelhal
De speelhal blijft gesloten.


