Opening van de voorzieningen
IN JUNI Verblijf en activiteiten zijn aangepast aan de geldende gezondheidsprotocollen tijdens fase
2
VERBLIJF VANAF JULI: we hebben onze protocollen aangepast op basis van de geldende
overheidsmaatregelen.

Zwembaden, waterparken, entertainment voor kinderen en volwassenen...
Alle voorzieningen die beschikbaar zijn op onze campings Paradis zijn geopend
met inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften.
Meer informatie....

Profiteer op een veilige manier van onze
voorzieningen en entertainment…
ZWEMBADEN EN WATERPARKEN
Op basis van de nationale aanbevelingen passen we de volgende gezondheidsprotocollen toe:
- onze waterparken worden zeer regelmatig gedesinfecteerd en de kwaliteit van het water
wordt gecontroleerd.
- afstand houden is de regel die in acht moet worden genomen bij het zwemmen of het
gebruik van de glijbanen.
- ligstoelen en zonnebedden staan op voldoende afstand van elkaar en worden regelmatig
gedesinfecteerd.
- personen met ademhalings- of spijsverteringsproblemen hebben geen toegang tot
watergebieden.
ENTERTAINMENT VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
- Alle spelleiders zijn op de hoogte van en houden zich aan de regels van social
distancing en hygiëne en werken met groepen van maximaal 15 kinderen.
- Ze dragen mondkapjes en maken een planning die voor iedereen geschikt is.
- De voorkeur wordt gegeven aan buitenactiviteiten (wandelen, ontdekkingstochten,
contactloze sportactiviteiten...)
- Het gebruik van apparatuur die wordt gedeeld wordt tot een absoluut minimum beperkt en na elk
gebruik gedesinfecteerd.
De spelruimtes worden regelmatig gedesinfecteerd en hydroalcoholische gel is aanwezig.
Afhankelijk van de oppervlakte van de speelruimtes worden duidelijke instructies gegeven
voor verplaatsingen en het aantal kinderen dat gebruik mag maken van de voorzieningen.
Voor gezellige avondjes en voorstellingen heeft de regering op de persconferentie van 28 mei
laten weten dat de theaters en concertzalen in de groene zone vanaf 2 juni weer worden
gend.
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Restaurants, bars, supermarkten..
Alle voorzieningen die beschikbaar zijn op onze campings Paradis zijn
geopend met inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften.
Meer informatie....

.

De restaurants en bars van de Campings Paradis zijn geopend en verzorgen afhaalmaaltijden.
Ter plaatse wordt hydroalcoholische gels beschikbaar gesteld, de afstanden tussen de tafels
worden aangehouden en het personeel draagt mondkapjes in de eetzaal en de keuken.
In al onze locaties houden wij ons aan de regels die door de sector zijn vastgesteld.
Wij verzoeken u om alléén naar de supermarkt te komen, idealiter met uw eigen
boodschappentas en op tijden dat het niet zo druk is.
Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften wordt de voorkeur gegeven aan
contactloos betalen, dragen de medewerkers mondkapjes en wordt dit ook sterk aanbevolen
voor klanten.

Gezondheids en veiligheidsrichtlijnen

Formaliteiten bij de ontvangst, gemeenschappelijke ruimtes en
accommodatie...
Aan alles is gedacht om u een probleemloze vakantie te bezorgen!
Meer informatie....

Geniet in alle rust van uw vakantie…
ONTVANGSTRUIMTEN / RECEPTIE
We zorgen ervoor:
- dat desinfecterende middelen beschikbaar zijn in de gemeenschappelijke ruimtes.
- dat vloermarkeringen en bewegwijzering is aangebracht om de veilige afstanden tussen de
klanten in de wachtruimtes te bewaren.
- dat betaling per creditcard indien mogelijk contactloos de voorkeur heeft. dat
de pinapparaten systematisch worden gedesinfecteerd.
- dat onze werknemers zich te houden aan beschermende handelingen en dat elke
werknemer met koorts en/of andere symptomen van Covid-19 of een werknemer die
terugkeert uit een gebied dat als "risicozone voor Covid-19" is aangemerkt, gedurende 14
dagen in quarantaine blijft.
- dat een hygiënemanager in elke camping is aangesteld.
- dat er een speciale app voor Camping Paradis bestaat, de ontvangstformaliteiten worden
vereenvoudigd en fysieke contact wordt beperkt.
ACCOMMODATIES
- Alle huuraccommodaties worden voor elk nieuw verblijf gereinigd en gedesinfecteerd
volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en voor extra veiligheid plaatsen wij in elke
accommodatie een SANITAIR KIT om u een optimale hygiëne te garanderen.
- Wij raden u sterk aan om uw eigen beddengoed en kussens mee te nemen. Beddengoed kan
echter op verzoek en na reservering worden gehuurd.
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES (SANITAIR,...)
- Beperkt gebruik van de sanitaire voorzieningen (4 m2/persoon)
- Grotere reinigingsfrequentie en desinfectie van contactpunten (deurkrukken, kranen,
enz.).
- Ter beschikking stellen van desinfecterende middelen aan alle klanten.
- Aanbrengen van een preventieve informatieborden over beschermende handelingen.

Het dragen van een mondkapje voor klanten is niet verplicht in alle
gemeenschappelijke buitenruimtes, maar wordt sterk aanbevolen voor
gesloten ruimtes.

