MAATREGELEN INVERBAND MET CORONAVIRUS.
Receptie
Maatregelen:
*Voor een verblijf op de Groenlanden gelden dezelfde landelijke
richtlijnen als die u thuis volgt. (richtlijnen van de Nederlandse
overheid het RIVM)
*Wij schudden geen handen en voorkomen lichamelijk contact.
*Indien u reeds ziekteverschijnselen heeft, dient u thuis te blijven.
*Alle gasten worden verzocht gepaste afstand te houden tot andere
gasten eventuele medewerkers en leveranciers. 1,5 meter
* Maximaal 1 personen in de receptie.

Paviljoen.
*Er is geen bediening op het terras.
*Wij helpen u graag aan de bar.
*Houd zoveel mogelijk 1,5m afstand.
*Geen handen schudden.
*Toilet gebruik, was je handen er zijn doekjes en zeep.
*Laat het toilet netjes achter.
*Spoel geen schoonmaakdoekjes door toilet.
*Sluit de toiletbril tijdens het doorspoelen.

SANITAIR GEBOUW
* Wij dragen, zoals u gewend bent, zorg voor een goede hygiëne.
voor het toiletgebouw wil ik er nog aan toevoegen:
* Tijdens het schoonmaken ( 11.00 uur – 14.00 uur) zal het toiletgebouw voor
de helft dicht zijn.
* In het toiletgebouw, douche gedeelte mogen 6 personen tegelijk aanwezig
zijn, weerzijde 3 personen (tijdens het schoonmaken kunnen er maar 3
personen douchen)
* De rest van de dag wordt er met regelmaat gedesinfecteerd.
* Maak zo weinig mogelijk gebruik van de wastafels, zo kan een ander ook
douchen (tandenpoetsen, haar kammen, opmaken zoveel mogelijk bij je
kampeer plaats)
* Laat zo veel mogelijk ramen en deur open.
* Er is desinfectiegel aanwezig voor de handen en toilet bril.
* Sluit de toiletbril tijdens het doorspoelen.
* Er staan nr. bordjes buiten neem deze mee en leg terug als je klaar bent.
Rechts is ingang, Links is uitgang. Uitgang heeft voorrang.
* Graag schoenen of ander schoeisel op het rek, slippers mee in de douche.
* Houd zo veel mogelijk 1,5 m afstand tot elkaar. Geef elkaar de ruimte.
* Blijf niet wachten bij het toiletgebouw om samen scholing te vermijden.
* Ook geen samenscholing op de velden.

*

Spoel geen schoonmaak doekjes door het toilet

* Tip gebruik handschoenen voor het bedienen van deur / knoppen / kranen en

nummer bordjes
* Let ook op eigen hygiëne en laat het toiletgebouw netjes achter.
* Maak zoveel mogelijk gebruik van eigen toilet, voor zover dit kan.

Denk om je eigen welzijn en dat van je mede gasten.

