
               COVID 19 RICHTLIJNEN  

                     2022 

 

 

Met verwijzing naar de indicaties beschreven in de dicreet n. 24 van 24/03/2022, en in lijn met de indicaties op 
nationaal niveau, informeren wij u over het volgende:  
 
IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BUITENRUIMTES DIENEN DE GASTEN (vanaf 6 jaar) ZICH TE HOUDEN AAN EEN 

INTERPERSOONLIJKE AFSTAND VAN 1 METER (WAAR DIT NIET MOGELIJK IS, IS HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE 

VERPLICHT) EN DIENT GROEPSVORMING TE WORDEN VERMEDEN.  

IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BINNENRUIMTES DIENEN DE GASTEN (vanaf 6 jaar) ALTIJD EEN MONDKAPJE TE DRAGEN. 
(Bv. bar, restaurant, supermarkt, sanitair gebouwen, info point, boetiek, wasserette, verzorgingsruimte, inzamelpunten 
afval).  Deze regel zou van kracht moeten blijven t/m 30.04.22. 

 
DE INTERPERSOONLIJKE AFSTAND IS NIET VAN TOEPASSING VOOR FAMILIELEDEN OF SAMENWONENDEN, NOCH VOOR 
PERSONEN DIE IN DEZELFDE ACCOMMODATIE OF OP DEZELFDE KAMPEERPLAATS VERBLIJVEN, EVENMIN VOOR 
PERSONEN DIE VOLGENS DE GELDENDE BEPALINGEN NIET VERPLICHT ZIJN TOT HET HOUDEN VAN DE 
INTERPERSOONLIJKE AFSTAND (dit laatste gerelateerd aan de individuele verantwoordelijkheid.  
 
BIJ UW AANKOMST OP DE CAMPING EN ELKE TOEGANG TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES IS HET MOGELIJK DAT 
UW LICHAAMSTEMPERATUUR GEMETEN WORDT. BIJ EEN LICHAAMSTEMPERATUUR BOVEN DE 37,5 °C. ZAL DE 
TOEGANG WORDEN ONTZEGD.  

 
DAGBEZOEK VAN FAMILIELEDEN EN VRIENDEN is toegestaan na registratie en betaling van de entree. Uitsluitend na 

het laten zien van uw 2g-coronapas wordt de toegang verleend en ontvangt u een armbandje waarmee u gebruik 

kunt maken van alle faciliteiten van de camping.  

 Voor het in- en uitchecken zal gebruik gemaakt worden van automatische systemen en diverse technologische 
oplossingen, met als doel de wachttijden te verminderen en uw verblijf aan de receptie te beperken tot alleen de 
essentiële tijd die nodig is voor het verlenen van de dienst. 

 VAKANTIE OP EEN KAMPEERPLAATS: de tent, caravan, camper etc. Dient met de toegangsdeur zo ver mogelijk 
van de grens met de andere kampeerplaats af te worden geplaatst om zodoende de 3 meter afstand tussen de 
eigen ingangen en die van de mensen op de aangrenzende kampeerplaats te kunnen garanderen.  

De afstand van minstens 1,5 meter dient ook gehandhaafd te worden bij het gebruik van meubelen of accessoires 
(bijv. tafels, stoelen, ligbedden e/o ligstoelen).  
Het is aan te raden om regelmatig de binnen- en buitenruimtes te desinfecteren en gebruik te maken van het 
dichtstbijzijnde sanitair gebouw. 
 

 VAKANTIE IN EEN MOBILHOME/BUNGALOW of  APPARTEMENT: Voor uw aankomst worden de accommodaties 
ontsmet. Wij moedigen het gebruik van het sanitair in de eigen accommodatie aan. Tevens is het aan te raden 
om de binnen- en buitenruimtes regelmatig te desinfecteren.  

 In ALLE OMGEVINGEN EN RUIMTES en SANITAIRGEBOUWEN IN GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK wordt 
regelmatige reiniging en desinfectie gegarandeerd. De sanitair gebouwen zullen worden gereinigd op basis van 
de bezettingsgraad en capaciteit, met een frequentie van 2/3 keer per dag. 
In enkele sanitair gebouwen zijn douchecabines met wastafels aanwezig. Hydroalcoholische oplossingen voor 
handhygiëne zullen ter beschikking worden gesteld op diverse punten binnen de camping.  

 CAMPERCLEAN: de service zal beschikbaar zijn (tegen betaling) om het chemische toilet van uw caravan of 
camper te reinigen. 

 SPEELTUIN: Toegang zal alleen worden toegestaan aan kinderen in aanwezigheid van een begeleider. Wij 
adviseren ouders/begeleiders er op toe te zien dat hun eigen kinderen de interpersoonlijke afstand en de hygiëne- 
en gedragsregels respecteren, in overeenstemming met hun leeftijd en autonomie.  

 STRAND: de afstand van minstens 1,5 meter tussen de ligbedden van diverse families dient gerespecteerd te 
worden. Alle kleding en persoonlijke spullen dienen te worden opgeborgen in een persoonlijke tas.  



 ZWEMBAD: om de persoonlijke afstand te kunnen waarborgen is het aantal ligbedden en parasols verminderd.  
Elke avond zullen de ligstoelen en -bedden gedesinfecteerd worden.  
Wij adviseren ouders/begeleiders  er op toe te zien dat hun eigen kinderen de interpersoonlijke afstand en de 
hygiëne- en gedragsregels respecteren, in overeenstemming met hun leeftijd en autonomie. Alle kleding en 
persoonlijke spullen dienen te worden opgeborgen in een persoonlijke tas.  
Het dragen van een badmuts en het douchen voor het betreden van het zwembad is verplicht. Zo ook het dra-
gen van een zwemluier voor kleine kinderen. 

 BAR, POOL BAR, IJSSALON EN RESTAURANT:  de interpersoonlijke afstand dient gehandhaafd te worden, een 
mondkapje zal moeten worden gedragen bij het binnengaan om de eigen tafel te bereiken en zal opnieuw 
gedragen moeten worden bij het verlaten van de ruimte. Deze regel zou van kracht moeten blijven t/m 30.04. 
Aan het einde van elke  cliëntenwissel zal de tafel worden gedesinfecteerd.  
Toegang tot het restaurant zal alleen mogelijk zijn met reservering. 

 SUPERMARKT: toegang zal alleen worden verleend met mondkapje (Deze regel zou van kracht moeten blijven 
t/m 30.04.) en na het desinfecteren van de handen met een hydroalcoholische oplossing. Het is sterk aanbevolen 
dat slechts één persoon per huishouden naar binnengaat. 

 ANIMATIE: het internationale animatieteam zal uw vakantie opvrolijken en alle activiteiten plannen op basis van 
de geldende en toekomstige regelgeving. De meeste activiteiten kunnen plaatsvinden met inachtneming van de 
veiligheidsafstand van 1,5 meter voor de niet fysieke activiteiten (bijv. Jeu de boules, darten, gymnastiek, bingo 
etc.) en 2 meter afstand voor de fysieke activiteiten (bijv. aerobic, spinning, zumba etc.).  

          Inschrijven voor de diverse activiteiten is verplicht en kan gedaan worden de dag ervoor tussen 11 en 12 uur  
          in  de arena.   
 

 SPORT AREA EN GROEPSACTIVITEITEN: gedurende het uitoefenen van de sport ( bijv. tennis, teqball, ping pong,  
etc. ) zal er een afstand van tenminste 2 meter gewaarborgd moeten worden. Wij herinneren u aan het 
desinfecteren van de handen en de gebruikte attributen.  
Alle kleding en persoonlijke spullen dienen te worden opgeborgen in een persoonlijke tas.  
Al het gehuurde materiaal (bijv. tennisrackets of ping pong batjes) zullen worden gedesinfecteerd na elk 
gebruik.  
De groepssporten (bijv. voetbal, volleybal en beach volley) zijn weer toegestaan in de buitenruimtes. 

 SPINNING & FIETSEXCURSIES: Er zal een afstand van minstens 2 meter gehouden moeten worden gedurende de 
fysieke activiteit. Het desinfecteren van gehuurde spinningfiets of MBT/E-bike zal na ieder gebruik plaats vinden.  
Alle kleding en persoonlijke spullen dienen te worden opgeborgen in een persoonlijke tas. 

NB: Tot en met 30 april is toegang tot de sportschool en de spinningslessen alleen toegestaan met een 2G-
coronatoegangsbewijs (alleen toegang als u bent gevaccineerd of genezen van van corona).  

BOOTEXCURSIES: Het dragen van een mondkapje is verplicht en de passagiers worden verzocht hun handen te 
desinfecteren. Tot en met 30.04 is het dragen van een ffp2 masker verplicht.  

 EXCURSIE TREKKING: Zullen worden georganiseerd maar het transport met de minibus van de camping is niet 
voorzien. Eenieder zal het vertrekpunt op eigen gelegenheid moeten bereiken.  

WIJ VERZOEKEN U OM DE INFORMATIE BORDEN BINNEN DE CAMPING TE BEKIJKEN EN DE INSTRUCTIES TE VOLGEN 
MET BETREKKING TOT DE LOOPROUTES EN WACHTIJRIJEN BIJ ELKE FACILITEIT.  

 
DE APPLICATIE EN DE SOCIALMEDIA KANALEN VAN ONZE CAMPING ZULLEN WORDEN GEBRUIKT ALS 
COMMUNICATIEMIDDEL MET ALS DOEL HANDIGE INFORMATIE, HANDIGE UPDATES  EN EVENTUELE 
SAMENKOMSTEN VAN MENSEN AAN DE RECEPTIE TE BEPERKEN.  

 
DAARBIJ HERINNEREN WIJ U ERAAN DAT OP BASIS VAN DE ONTWIKKELINGEN, EPIDEMIOLOGISCHE SCENARIO’S EN 
UPDATES VAN DE REGIONALE/NATIONALE RICHTLIJNEN DE GEGEVEN MAATREGELEN KUNNEN WIJZIGEN.  
 
  Verbania, 08/04/2022                  De directie   


