Welkom op Camping de Zandhegge
EXTRA INFO IVM MAATREGELEN CORONA (aangepast 24 maart 2021)
• Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en volgen het protocol van
•
•
•
•

onze branche organisatie HISWA-RECRON
Heb je corona klachten blijf thuis! (Bij koorts moet hele gezin thuisblijven)
Houd > 1,5 meter afstand van mede gasten en medewerkers
Houd je aan de instructies op het terrein volg de aanwijzingen van het personeel op
De sanitair gebouwen zijn geopend (een aantal wastafels en douches gesloten)
Graag het bord buiten het gebouw gebruiken om de douche/wc op bezet te zetten, na
gebruik weer op vrij zetten. Beperk het gebruik! Doe wat kan op de eigen plaats (afwassen,
tandenpoetsen, scheren enz.) Lees goed de instructies en informeer jullie kinderen.

• Op de receptie/winkeltje zijn maximaal 2 personen tegelijk welkom
( of 2 gezinnen) S.v.p. zoveel mogelijk communiceren via telefoon 0578-613936 of email
info@zandhegge.nl

• Horeca gesloten, afhaal loket geopend!
De horeca is helaas gesloten, wel is het mogelijk om eten af te halen via het afhaalloket.
(Online bestellen is helaas op dit moment nog niet mogelijk, telefonisch kan wel)
Kijk voor de openingstijden op de deur of affiche horeca.

• Binnenspeeltuin gesloten
Helaas blijft de binnenspeeltuin vooralsnog gesloten.

• Mondkapjes
Wij vragen jullie vriendelijk om in de openbare gebouwen zoals de toiletgebouwen en bij de receptie een
mondkapje te dragen. (kinderen onder de 13 jaar mogen zonder mondkapje naar binnen)

• Recreatie / knutselschuur
Recreatie buiten is toegestaan. Bij alle activiteiten ouders op afstand kijken. Omdat het knutselen
binnen niet is toegestaan is het mogelijk om tijdens het paasweekend een knutsel op te halen.

• Beperkt aantal bezoekers
max. 1 pers op bezoek. Aanmelden verplicht bij de receptie!

• Avondklok
Ook op de camping geldt de avondklok, het is dan de bedoeling dat jullie op jullie eigen
kampeerplek blijven. Het is wel toegestaan om van het sanitair gebruik te maken.
Wees verstandig, let op elkaar en overleg met elkaar. Alvast bedankt voor jullie medewerking. Fijn verblijf!
Koos en Lilian van Selm en Team Camping de Zandhegge

Mondkapje

