
Mini-camping de Vlegel – 6 mei 2021 
 

 

Corona protocol 
U bent van harte welkom in deze mooie regio. Voor de veiligheid van zowel onze 
kampeerders als de lokale bewoners houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. 

 

Wat doen wij? 
 
- Onze receptie is beperkt toegankelijk waarbij het dragen van een mondkapje verplicht is. 

Er is in elk geval iemand aanwezig: ’s morgens tussen 10 en 11 en ’s middags tussen 16 en 17 uur.  
U kunt ons aanspreken of een beroep op ons doen via telefoon of Whats-app (06 10 15 02 74). 

Boekingen en betalingen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. 

- In het badhuis zijn zowel de middelste douche als de middelste wc gesloten om de 1,5 meter 

afstand te kunnen waarborgen. Een sanitaire ruimte mag maximaal door 4 personen tegelijk 
gebruikt worden. Kinderen hebben toegang onder toezicht van een volwassene. 

- Bij de toiletten hangt wc-bril ontsmettingsmiddel wat met wc-papier gebruikt kan worden.  

- Bij de stort voor het chemisch toilet hangt handzeep en desinfectiemiddel om uw handen en de 

omgeving te reinigen met een instructie hoe dit zo hygiënisch mogelijk kan. 

- De afwasplaats kan gebruikt worden met de 1,5 meter onderlinge afstand respecterend. Warm 

water tappen en op de eigen kampeerplek afwassen is bij drukte aan te raden.  

- Het varkenshok met wasmachine en droger is slechts toegankelijk voor 1 persoon. 

- De recreatieruimte is momenteel gesloten. 

- Wij houden toezicht op de hygiëne van de voorzieningen en de naleving van de hygiëneregels. 

- Wij doen extra hygiëne rondjes met desinfectiemiddel. 
 
Wat verwachten we van onze gast? 
 
- Stel je op de hoogte van de Coronamaatregelen van de overheid. 

- Blijf thuis bij 1 van de volgende klachten: neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, verhoging.  
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. 

- Houdt 1,5 meter afstand / Schud geen handen. 
- Voorkom groepsvorming. 

- Was handen voor en na gebruik van de sanitaire ruimtes en bij gebruik van de afvalcontainer. 

- Voor iedereen ouder dan 13 is het dragen van een mondkapje verplicht in de verschillende 

gebouwen. 

- Momenteel is het toegestaan om 2 bezoekers te ontvangen, mits deze worden aangemeld, 

ongeacht de duur van zijn/haar bezoek. Dit kan met onderstaande QR code of via het daarvoor 
bedoelde formulier wat in het varkenshok ligt. 

 
Bedankt voor jullie medewerking! 

Johan en Arrianne 


