Beste gast,

Wij mogen u als gast nog altijd ontvangen om op de Bloksberg te verblijven. We zijn hier blij om, omdat het
u de mogelijkheid geeft even van omgeving te veranderen.
De toestemming om dit te kunnen blijven doen ligt uiteraard bij de overheid, maar de verantwoordelijkheid
hiervoor ligt vooral bij ons en u zelf.

Daarnaast dragen we, zoals u gewend bent, zorg voor een goede hygiëne op onze locaties. Het virus
verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Buiten het lichaam overleeft
het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar. Uiteraard volgen wij
de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de adviezen van het RIVM en hebben we extra aandacht
voor:
-

Het schoonmaken van de verblijfsruimte en de zogenoemde “handcontactpunten” als lichtknopjes, en
deurklinken/knoppen worden met professionele middelen gereinigd.

Kortom; u loopt geen extra risico tijdens uw verblijf c.q. overnachting en kunt zorgeloos van uw verblijf
genieten.

Wat kunt u zelf doen?


Een begroeting op een andere wijze dan een hand, knuffel of kus te geven is prima;



U mag als campinggast geen bezoekers ontvangen:



iedereen blijft zoveel mogelijk op zijn eigen plek:



Maak zoveel mogelijk gebruik van eigen toilet en douche:



Groepsvorming verboden: Onder een groep wordt verstaan: drie of meer personen die daarbij geen
afstand van 1,5m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een
gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met
12jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits ouders 1.5 mtr.
afstand houden.



Betreden van de receptie mag slechts met 1 persoon:



Deurbeleid sanitair: maximaal 2 bezoekers per zijde, geef elkaar de ruimte:



Animatieactiviteiten zijn vervallen:



1,5e meter afstand houden van elkaar;



Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep;



Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog;



Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;

Zorg voor elkaar!



Meldt u meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke
huisarts en informeer de eigenaar van het recreatiebedrijf;



Telefoon receptie: 0485514306



Telefoon plaatselijke huisarts: 0485 512317 spoed: 0485 518822

Het actuele nieuws over het Coronavirus vindt u op:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

We gaan ervan uit, dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Mocht je constateren dat dit niet gebeurd,
spreek elkaar hier dan op aan. Uiteindelijk willen we allemaal dat De Bloksberg open kan blijven.
Mochten wij een overtreding constateren rest ons, zonder extra waarschuwing of 'beloofde beterschap',
maar 1 ding: Ontzegging van toegang tot het park met directe ingang voor onbepaalde tijd.

Een fijn verblijf gewenst en mochten er vragen zijn dan vernemen wij die graag.

Zorg voor elkaar!

