Corona-protocol
Datum: mei 2021
In verband met het coronavirus geldt een speciaal corona-protocol op camping de Vledders. We
volgen de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast hanteren we de
protocollen van onze branche organisatie Hiswa-Recron. We verzoeken u vriendelijk om zich te
houden aan de maatregelen om zo de gezondheid van elkaar te beschermen. Hierbij doen we een
dringend beroep op uw eigen verantwoordelijkheid.
Voor alle gasten geldt:

Als u koorts heeft of verkouden bent kom niet naar de camping. Blijf dan thuis en laat u
testen op corona!
Algemeen
Wij schudden geen handen;
Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar;
Medewerkers zijn alleen aan het werk indien zij in goede gezondheid verkeren;
Mondkapjes zijn verplicht in de openbare ruimten; zoals de receptie en in de sanitair gebouwen;
Groepsvorming is niet toegestaan op ons terrein.

Receptie
In de receptie is het dragen van een mondkapje verplicht en we hanteren een maximum van 1
persoon (of 2 uit hetzelfde huishouden). We vragen u om buiten te wachten, en ook daarbij gepaste
afstand tot elkaar te bewaren. Desinfecteer uw handen voor binnenkomst.

Boekingen en betalingen
Boek indien mogelijk online, telefonisch (050 4091489) of per mail (info@devledders.nl). Betaal
online, zodat u niet naar de receptie hoeft voor de rekening.

Sanitair gebouwen
De sanitair gebouwen zijn volledig open. Voor het gebruik van de sanitair gebouwen werken we met
een pasjes-afhangsysteem. Bij aankomst ontvangt u een 1 of 2 corona-pasje(s) die u nodig heeft voor
het gebruik van het sanitair gebouw. Het dragen van een mondkapje is verplicht in de sanitair
gebouwen. De regels voor het gebruik van het sanitair gebouw kunt u vinden in ons ‘corona-protocol
gebruik sanitair’. We verzoeken u om deze goed door te nemen.

Wasserette
De wasserette is geopend. Er mogen maximaal 2 personen tegelijk gebruik maken van de wasserette
en het dragen van een mondkapje is verplicht.

Camper Service Plaats
De Camper Service Plaats is open en kan gebruikt worden voor het legen van de vuilwatertank van
uw camper en het vullen van de watertank. U kunt uw handen wassen aan de buitenkant van het
sanitair gebouw.

Milieustraat
Bij het gebruik van de milieustraat adviseren we om handschoenen te gebruiken. De
handcontactpunten worden dagelijks gedesinfecteerd.

Winkel, snackbar en terras
De winkel en de snackbar zijn geopend. Het terras is gesloten. Bij de winkel kunt u ’s ochtends verse
broodjes krijgen. We hanteren bij de winkel en snackbar een aantal corona-maatregelen. Deze vindt

u op de informatieposters bij de ingang van de betreffende gebouwen. Ook kunt u daar uw handen
desinfecteren. Bij de snackbar kunt u alleen afhalen.

Dagbezoek
Per dag zijn 2 personen bezoek per kampeerplek toegestaan. Als u bezoek ontvangt dient u dit een
dag van tevoren te melden bij de receptie. Bezoek wordt op basis van het dagtarief
(€ 2,75 per persoon) afgerekend. We stellen het op prijs dat u uw bezoek bij de parkeerplaats
ontvangt om vervolgens samen naar uw kampeerplek te gaan. Ook voor bezoek geldt ons coronaprotocol.

Groepsvorming
Groepsvorming met meer dan 4 personen ouder dan 12 jaar is i.v.m. de huidige maatregelen niet
toegestaan.

Recreatieplas met zandstrand
De recreatieplas met zandstrand is toegankelijk voor gebruik door campinggasten. We verzoeken u
om drukte te vermijden (zoek een rustige plek op) en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in
het water.

Speeltuintjes en sportvelden
Het gehele terrein is toegankelijk, ook de speeltuinen. We wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid
om 1,5 afstand van elkaar te houden. Houdt ook uw kinderen goed in de gaten. Als het te druk is op
een bepaalde plek, zoek dan een andere plek op om met de kinderen te spelen.

Animatie en ponyrijden
In de vakanties hebben we een uitgebreid animatieprogramma en bieden we elke middag (m.u.v.
zondag) ponyrijden aan. Hierbij hanteren wij de maatregelen van de rijksoverheid. Voor onze
activiteiten gelden tevens de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•

De activiteiten worden alleen in de buitenlucht georganiseerd
Voor en na deelname aan een activiteit worden de handen gewassen/gedesinfecteerd
Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar een activiteit. Ouders blijven op afstand.
Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt de 1,5 meter afstand regel
Gebruikte materialen worden door ons na afloop van de activiteiten gedesinfecteerd
Volg de instructies van onze medewerkers en van de informatieposters op.

Informatievoorziening
Er hangen op diverse plekken informatieposters over de corona-maatregelen en wat we van u
verwachten. Actuele informatie kunt u ook vinden op onze website.
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van
onze medewerkers staan centraal bij onze maatregelen. We vragen daarvoor uw begrip en
medewerking.
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
We zijn bereikbaar op 050 4091489 of via info@devledders.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Marianne Glas, Thomas van Noort
en medewerkers

