Corona maatregelen
Camping La Foret du Morvan

Wat wij van u verwachten:
-

Houd 1 meter afstand.
Was regelmatig uw handen of gebruik handgel.
Hoest en nies in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Probeer niet te veel aan uw gezicht te zitten om besmetting te voorkomen.
Geef geen handen.
Als u geen afstand (1m) kunt houden vragen wij u om een masker te dragen.
Als u bezoek krijgt van buitenaf, vragen wij dat aan ons te melden
met contactgegevens van deze persoon.
Volg de aanwijzingen van het personeel.
Volg de regels van elke ruimte (per ruimte verschillen deze).

Wat wij doen al bedrijf:
-

Wij volgen dezelfde maatregelen die u zelf ook volgt
Bij servicehandelingen gebruiken wij handschoenen of wassen wij onze handen
regelmatig (zoals afwassen, tafels dekken, brood sorteren…)
Wij wassen onze handen regelmatig, ook voor gebruik van openbare ruimtes.
Wij desinfecteren regelmatig de openbare ruimtes en toiletgebouwen

Als er iemand is met symptomen en wat te doen

De meest voorkomende
symptomen
koorts
droge hoest
vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symtomen
pijn in het lichaam
keelpijn
diarree
bindvliesontsteking
hoofdpijn
aangetast smaak- of reukvermogen
huiduitslag of verkleuring van de vingers of
tenen

Als u of iemand in uw familie een van deze symptomen heeft,
Wij vragen u dit te melden aan Jan of Joke zodat wij actie kunnen ondernemen en
medisch advies te kunnen vragen.
In de tussentijd moet u in uw verblijf blijven en gaan we samen kijken naar wat de
mogelijkheden zijn.

Ruimtes en maatregelen:
Algemene sanitaire ruimte:
Bij binnenkomst altijd eerst handen wassen
Probeer linksom te lopen dit is de route volgorde
Breng geduld op om even te wachten voor er ruimte is voor u.
Probeer zelf ook alles schoon achter te laten voor zover mogelijk.
Winkel:
Maximaal 3 personen of 1 familie in de winkel.
Bibliotheek:
Maximaal 4 personen in de bieb.
Bar:
Voor u de pen pakt of iets uit de koelkast pakt, gebruikt u eerst handgel.
Knutselruimte:
Wij zetten dubbele tafels neer zodat er meer afstand tussen de personen is.
Broertjes en zusjes graag naast elkaar.
Uitleg geven wij op gepaste afstand.

Table d’hote onder de kapschuur:
Voor de maaltijden zetten wij 2 tafels tegen elkaar aan zodat er voldoende afstand
is.
Familieleden graag naast elkaar zitten.
Met serveren komen wij te dicht bij u, daarom zullen wij zoveel mogelijk
opscheppen, en kunt u langs lopen om het af te halen.
Restaurant tijdens pizza:
Maximaal 2 personen of 1 familie binnen naast onze 3 medewerkers,
Wij roepen u als er weer een nieuwe familie naar binnen kan.
Wij brengen de pizza naar u toe.

