
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

INDIVIDUELE 
BESCHERMING
Maak gebruik van 
individueel 
beschermingsmateriaal 
indien vereist.

WAS UW HANDEN
Was regelmatig 
uw handen.

GEBRUIK VAN 
HANDSCHOENEN
Gebruik handschoenen 
indien verplicht.

ADVIES
Bedek neus en mond 
met uw elleboog bij 
het hoesten of 
niezen.

MINIMALE AFSTAND
Respecteer de minimale 
veiligheidsafstand tussen 
klanten en werknemers.

BETAAL MET PINPAS

ONTSMET UW HANDEN
Gebruik de 
desinfecterende 
handgel die aanwezig 
is op de camping.

KLANTENSERVICE 
Wacht op uw beurt en 
respecteer de minimale
veiligheidsafstand.

GELIMITEERDE CAPACITEIT
Respecteer de 
capaciteitslimiet van de 
verschillende zones binnen 
de camping.

INTENSIVERING VAN 
ONTSMETTING 
Wij vragen om uw 
medewerking om de 
taken van het 
schoonmaakpersoneel te 
bevorderen.

FYSIEKE AFSTAND 
Voorkom het schudden 
van handen, omarmingen 
en kussen.

VOORKOM 
SAMENSCHOLINGEN
Voorkom samenscholingen 
in de gemeenschappelijke 
ruimtes.

COVID-19
VEILIGHEIDS- EN

Wij zijn blij om U weer te kunnen ontvangen!

De afgelopen weken, tijdens het afbouwen van de Covid-19 maatregelen, hebben wij 
samen met de vereniging van càmpings van Barcelona,  de organizaties binnen onze 
sector en de gezondheidsautoriteiten gewerkt aan de maximale veiligheids- en 
preventiemaatregels om het besmettingsrisico van SARS – COV2 te reduceren.

De camping heeft alle nodige preventiemaatregelen aangenomen  zodat U een zo’n 
rustig en veilig mogelijke vakantie kan vieren. Wij vragen U om de normen die aange-
geven zijn bij alle installaties en de normen aangegeven door ons personeel op te 
volgen.

Wij willen u vragen om deze folder grondig door te lezen. Hierin vindt U alle normen, 
veiligheidsmaatregelen en preventiemaatregelen die U dient te volgen tijdens uw 
verblijf bij ons. 

Wij vragen om uw samenwerking ter garantie van uw veiligheid en de veiligheid van 
uw familie, uw vrienden, de andere kampeerders, de werknemers en de leveranciers 
van de camping. 

Wij willen U een zo’n rustig en veilig mogelijke vakantie aanbieden.

Dit hangt af van iedereen van ons. Help ons hiermee!

In geval van twijfel aangaande de interpretatie van de maatregelen, neem dan contact 
op met onze receptie via de hiervoor bestemde kanalen. 

Alvast bedankt v�r uw medewerking!
Geniet van de camping!

 BESCHERMINGSMAATREGELEN 

BARCELONA



PREVENTIE

ONTSMET UW HANDEN
Gebruik de 
desinfecterende 
handgel die aanwezig 
is op de camping.

INDIVIDUELE 
BESCHERMING
Maak gebruik van 
individueel 
beschermingsmateriaal 
indien vereist.

IN GEVAL VAN 
SYMPTOMEN bent u 
verplicht om binnen 
uw accomodatie 
te blijven en de receptie 
te waarschuwen. 
Deze zal u informeren 
over de handelswijze.

ADVIES
Bedek neus en mond 
met uw elleboog bij 
het hoesten of 
niezen.

VOORKOM HET AANRAKEN 
VAN OGEN, NEUS EN MOND 
MET UW HANDEN

MAAK GEBRUIK VAN 
WEGWERPZAKDOEKJES

DEEL GEEN VOEDSEL, 
bestek en andere 
voorwerpen zonder 
dat deze korrekt 
gereinigd zijn.

MINIMALE AFSTAND
Respecteer de minimale 
veiligheidsafstand tussen 
klanten en werknemers.

INTENSIVERING VAN 
ONTSMETTING 
Wij vragen om uw 
medewerking om de 
taken van het 
schoonmaakpersoneel 
te bevorderen.

NEEM PAS PLAATS 
aan een tafel na 
bevestiging dat 
deze onsmet is.

BEHANDEL IEDEREEN 
MET RESPECT EN 
EMPATHIE

GEBRUIK DE 
VUILNISBAKKEN

CAMPINGREGELS

Volg de instructies van de informatieborden.
Respecteer de aangegeven maximale capaciteit van iedere campin-
ginstallatie. 
Respecteer en bewaar de regels aangaande de minimale fysieke 
afstand. Bewaar 2 meter afstand tussen elkaar.
Maak gebruik van individueel beschermingsmateriaal wanneer dit is 
aangeven in een specifieke zone.
Voorkom samenscholingen. Het is verboden om met méér dan 10 
personen bijeen te komen buiten uw accomodatie of staanplaats.
De gemeenschappelijke toiletten en douches zijn voor exclusief 
gebruik voor de klanten die niet over deze service in hun eigen acco-
modatie beschikken.
Respecteer het onderhouds- en schoonmaakpersoneel. Help de onder-
houds- een schoonmaaktaken te bevorderen. Bewaar altijd 2 meter 
afstand, indien niet mogelijk dient u een mondkapje te gebruiken.
Tijdens het ontsmetten van de installaties is het verboden deze te 
betreden.
Online verzoeken en betalingen hebben de voorkeur. Voorkom betalin-
gen in kontant en verwerk indien mogelijk uw verzoeken online.
Indien mogelijk contacteer ons per telefoon en verplaats u niet naar de 
receptie
Als u bij aankomst symptomen heeft die vergelijkbaar zijn met die van 
SARS-CoV-2 dan is het niet toegestaan de camping te betreden. 
In het geval dat u zich niet goed voelt en/of symptomen heeft die 
overeenkomen met de ziekte SARS-CoV-2 dan dient u kontakt op te 
nemen met de receptie. Deze zullen u informeren over de handelswi-
jze. Verplaatst u zich niet binnen de camping. 
Voordat u gebruikt individueel beschermingsmateriaal wegwerpt 
dient u deze in een plastic zak te stoppen en deze goed af te sluiten.
Visites zijn niet toegestaan zonder autorizatie van de camping directie. 
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HET NIET OPVOLGEN VAN DE VEILIGHEIDSNORMEN AANGAANDE COVID-19 EN/OF DE 
INTERNE CAMPINGREGELS KAN LEIDEN TOT DE UITZETTING VAN DE RESERVERINGS-
HOUDER EN DE REST VAN HET REISGEZELSCHAP ZONDER RECHT OP RESTITUTIE EN/OF 
SCHADEVERGOEDING.


