Protocol -

Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken -

versie 28.04.2021

In verband met het coronavirus geldt momenteel een speciaal protocol op Polderflora, gebaseerd op de landelijke
richtlijnen en het brancheprotocol voor recreatie & toerisme. Wij rekenen op uw medewerking aan onderstaande
voorschriften, hartelijk dank daarvoor.
Receptie – Bij aankomst melden in de receptie, maximaal 1 huishouden tegelijk, met gebruik van een mondkapje.
Handen wassen- Om de drukte in het sanitairgebouw te beperken vragen wij u om uw handen BUITEN te wassen.
Aan de voorzijde van het gebouw kunt u voor en na gebruik van het sanitair de handen wassen met zeep bij de
buitenkraan, en/ of desinfecteren bij de desinfectiezuil , beide te bedienen met de arm.
Sanitairgebouw – U kunt de binnenruimte betreden om naar een douche- of wascabine te gaan. Bij gebruik van het
sanitair geldt te allen tijde; houd afstand, en ziet u dat het (te) druk is, wacht dan even buiten of kom op een later
tijdstip terug. In de wascabines en douches bent u in een eigen af te sluiten ruimte. Na gebruik kijkt u of de weg vrij
is om naar buiten te lopen. Mocht u net iemand treffen, doe een stapje terug en geef elkaar de ruimte.
In de toiletten staat desinfectiemiddel, waarmee u voor en na gebruik de toiletbril kunt desinfecteren. Op de
toiletdeuren zijn armgrepen geplaatst zodat handcontact tot een minimum kan worden beperkt.
In de wascabines staat desinfectiemiddel en tissues waarmee u na gebruik de kraan kunt desinfecteren.
In de uitstort voor chemisch toilet staat desinfectiemiddel, tissues en handschoenen.
De middelste afwasplaats en textielwasplaats zijn niet in gebruik. Bij drukte kunt u eventueel ook afwassen bij de
caravan. Verder zullen wij extra schoonmaakmomenten inlassen en vragen wij u om de ruimtes netjes achter te
laten. Mocht u iets aantreffen wat niet in orde is, meld dit dan aub via app of telefoon.
Bezoek
Voor het ontvangen van bezoek gelden de huidige landelijke maatregelen, dwz maximaal 2 personen per dag,
uiteraard met inachtneming van 1,5m afstand (m.u.v. kinderen tot 12 jaar).
Bezoekers altijd vooraf aanmelden via een appje op 06- 1455 3893. Breng uw bezoek op de hoogte van de hygiënemaatregelen vwb toiletbezoek. Vanwege corona mogen bezoekers momenteel geen gebruik maken van de douches
en wascabines. Bezoekers parkeren de auto op het eerste parkeerterrein bij de entree.
Nog even de “bekende” zaken op een rij:
houd altijd 1,5 meter afstand tot personen boven de 12 jaar die niet tot uw huishouden behoren.
Was regelmatig uw handen, langer dan 25 seconden met water en zeep.
Schud geen handen - Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van uw elleboog.
Kom niet als u verkoudheidsklachten heeft en wordt u ziek tijdens uw verblijf, dan verzoeken wij u om uw vakantie
af te breken. Meld direct als u corona- symptomen heeft, door contact op te nemen met de plaatselijke huisarts
tel. 0172-475 545 en informeer ook ons via tel. 06- 1455 3893.
Mochten de maatregelen tussentijds veranderen, zullen wij u hierover direct informeren.
Voor vragen en/ of opmerkingen: bel of app 06- 1455 3893 of mail naar info@polderflora.nl

Naast uw eigen verantwoordelijkheid op het naleven van de landelijke corona- maatregelen, is het ònze
verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat men op ons terrein de corona- regels in acht neemt. De onlangs
verscherpte sancties op het overtreden ervan, zou zonder waarschuwing, sluiting van de camping betekenen, en
zoals u zult begrijpen, willen wij dat graag voorkomen.

