Tenuta Squaneto
PROTOCOL TER BESTRIJDING EN BEHEERSING VAN DE VERSPREIDING VAN HET
COVIDE-19-VIRUS
Dit document maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement van de camping en bevat de belangrijkste
richtlijnen om het verloop van de verschillende activiteiten te vergemakkelijken. De voortzetting van de activiteiten
kan in feite alleen plaatsvinden bij omstandigheden die een adequaat beschermingsniveau voor onze gasten en
personeel waarborgen. Het niet naleven van het protocol door de gast kan leiden tot ontzegging van de toegang tot
Tenuta Squaneto. In het ergste geval kan dit namelijk leiden tot de opschorting van de activiteiten van de camping
door toezichthoudende instanties tot het herstel van de veiligheid.
DUS MEER DAN OOIT VRAGEN WIJ U OM UW MEDEWERKING
BIJ HET NALEVEN VAN DEZE REGELS!!
Door middel van extra informatie op de daarvoor meest geëigende plaatsen informeren wij zowel gasten als
leveranciers en personeel over de te nemen maatregelen.
Iedereen die het bedrijf binnenkomt, kan worden onderworpen aan de controle van de lichaamstemperatuur. Als
deze temperatuur hoger is dan 37,5°, wordt de toegang niet toegestaan. Bij mogelijk vermoeden van besmetting
verzoeken wij u dringend de directie hiervan op de hoogte te brengen.

REINIGING EN DESINFECTIE
Tijdens de volledige bezetting van de camping worden onze gebouwen standaard twee keer per dag grondig
schoongemaakt. Zelfs bij de huidige maximale bezetting van 50% houden we deze frequentie aan.
Elke dag zullen de standaard controles van de sanitaire voorzieningen worden uitgevoerd met bijzondere aandacht
voor de gebruikelijke procedures voor de preventie en bestrijding van legionellabesmetting.
De dagelijkse reiniging wordt uitgevoerd met het gebruik van neutrale reinigingsmiddelen maar daarnaast door
middel van desinfectans. Bij de ingang van de hoofdgebouwen zijn dispensers met ontsmettingsgel geïnstalleerd,
maak er goed gebruik van.
Het is verplicht dat de aanwezigen alle nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen nemen, zelfs binnen hun eigen
accommodatie. We raden het belang van luchtverversing aan en het regelmatig wassen van handen en reinigen van
oppervlakken met behulp van geschikte reinigingsmiddelen.

BESCHERMINGSMIDDELEN
Gasten (v.a. 6 jaar) dienen altijd een mondkapje te gebruiken als ze zich buiten hun eigen kampeerplaats bevinden
en wanneer het niet mogelijk is om de interpersoonlijke afstand van minstens een meter te garanderen.
Uitzondering hierop zijn personen die niet onderworpen zijn aan interpersoonlijke afstand volgens de geldende
regels (bijv. leden van hetzelfde huishouden). Wij rekenen hierbij op ieders individuele verantwoordelijkheid.

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
De toegang tot de gemeenschappelijke ruimten is toegestaan voor een beperkte tijd en met behoud van een
veiligheidsafstand van ten minste 1 meter tussen de personen. Verplaatsingen binnen deze ruimtes worden tot het
noodzakelijke minimum beperkt. Samenscholing is ten strengste verboden.

ZWEMBAD
Met inachtneming van de regels die ook sociale afstand van min. 1 meter in het zwembad opleggen, zal de toegang
tot het hele gebied worden gereguleerd tot een maximum aantal aanwezigen. Het dragen van een badmuts is
verplicht.
Reserveringen kunnen worden gemaakt voor de volgende tijdsblokken.
9.00 uur - 11.45 uur
12.00 uur - 14.45 uur
15.00 uur - 17.45 uur
18.00 uur - 19.00 uur
Reserveren kan bij de bar.
Maximaal 35 personen per tijdsblok. Maximaal 1 reservering per dag.
Een leuk alternatief is een verfrissende duik in de rivier rond de camping!

RESTAURANT
Voor heerlijke maaltijden kunt u terecht op ons terras, maar wij vragen u vriendelijk vooraf uw tafel te reserveren.
De tafels zullen zo worden opgesteld dat de zitplaatsen de interpersoonlijke afstand tussen de aanwezigen
garanderen.
Personen van verschillende huishoudens kunnen uitsluitend aan dezelfde tafel plaatsnemen na het invullen van een
verklaring van eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de groepssamenstelling.
Binnen is het gebruik van een mondmasker verplicht indien u niet aan tafel zit.
Bij slecht weer tijdens de pizza-avonden (dinsdag, vrijdag en zondag) worden alleen afhaalpizza's verkocht!
AFVAL INZAMELING
Wij verzoeken u, vooral met het oog op de COVID-noodtoestand, om de gescheiden inzameling zo goed mogelijk uit
te voeren, zodat wij ook voor onze medewerkers een minimaal contact met uw afval kunnen garanderen. Sorteer uw
afval en gooi het alleen weg wanneer het echt nodig is. Gooi gebruikte maskers niet los weg maar in afgesloten
zakken.

