gids voor een
veilig verblijf
preventieve maatregelen
tegen covid 19

update datum 8 juli 2020

SANITAIRE MAATREGELEN
CAMPING LAS PALMERAS past zijn werkprocedures aan om de optimale sanitaire
voorwaarden tijdens het verblijf te garanderen zodat onze gasten in alle rust en veiligheid
van hun vakantie kunnen genieten.
Hieronder volgen enkele van de maatregelen die we zullen toepassen en welke aan verandering onderhevig kunnen zijn afhankelijk van de regelgeving die gepubliceerd wordt en de
ontwikkeling van de gezondheidssituatie.
Wij danken u voor uw medewerking voor het in acht nemen van deze regels, die op verschillende aanplakbiljetten over de hele camping worden vermeld, en wij danken u voor uw
begrip voor eventuele ongemakken die zich op een bepaald moment kunnen voordoen.

CAMPINGPERSONEEL
• Het personeel zal worden opgeleid en uitgerust met beschermingsmiddelen om de veiligheid en
de hygiëne van de camping te garanderen.
• De medewerkers van Las Palmeras zijn geïnstrueerd om hun handen heel regelmatig te wassen.
• De werkkleding wordt op hoge temperatuur gewassen en dagelijks verschoond.
• Het voltallige personeel zal een specifieke opleiding over hygiënische normen volgen om het risico
op besmetting tot een minimum te beperken.
• Werknemers krijgen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen,
indien nodig.



RECEPTIE · BOEKINGEN
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• De receptie en de klantenservice zijn zoals gewoonlijk 24 uur per dag geopend.
• Het is verplicht een mondkapje te dragen en de handen te wassen bij de ingang.
• De receptie is beperkt toegankelijk en het maximum aantal personen is bij de ingang aangegeven.
Tevens is er een gescheiden ingangs- en uitgangsroute.
• Er zijn markeringen voor een veilige onderlinge afstand op de vloer aangebracht zodat deze afstand van 2 meter tussen mensen kan worden aangehouden.
• Voor betalingen wordt het gebruik van een creditcard of telefoon aanbevolen.
• Er wordt voorrang gegeven aan express-inchecken en elektronische betaalmiddelen.
• Er zullen beschermingswanden worden geplaatst en de toonbanken zullen voortdurend worden
ontsmet.
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SANITAIRGEBOUWEN
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• De sanitairgebouwen zijn beperkt toegankelijk voor een maximum aantal personen. Door middel
van markeringen op de vloer wordt de veilige onderlinge afstand aangegeven en borden geven
aan welke voorzieningen mogen worden gebruikt en welke niet, om de onderlinge afstand van 2
meter tussen personen in acht te houden.
• De douches, wastafels en wc’s in de sanitairgebouwen zijn uitsluitend voor gebruik van de gasten
die op een standplaats verblijven.
• Er zijn handgeldispensers bij alle ingangen geplaatst om de handen te wassen alvorens de sanitairgebouwen te betreden.
• Het gebruik van mondkapjes wordt aanbevolen bij de was- en spoelbakken.
• De ruimtes zullen zowel overdag als ‘s nachts vaker worden schoongemaakt en voortdurend worden ontsmet met virusdodende middelen.
• Vanaf 8 juli is het gebruik van maskers in de sanitairgebouwen verplicht.

SUPERMARKT
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• De supermarkt zal beperkt toegankelijk zijn voor een maximum aantal personen.
• Er zijn handgeldispensers bij alle ingangen geplaatst om de handen te wassen alvorens de sanitairgebouwen te betreden.
• Het gebruik van mondkapjes in de supermarkt is verplicht. Ook is het gebruik van handschoenen
verplicht die bij de ingang zullen worden verstrekt.
• Er zijn markeringen voor een veilige onderlinge afstand op de vloer aangebracht zodat deze afstand van 2 meter tussen mensen kan worden aangehouden.
• Voor betalingen wordt het gebruik van een creditcard of telefoon aanbevolen.
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RESTAURANTS
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• Bij aankomst in het restaurant worden de gasten naar hun tafel geleid door het bedienend
perso neel.
• Er zijn handgeldispensers bij de ingangen geplaatst om de handen te wassen alvorens het
restaurant binnen te gaan.
• De opstelling van tafels en stoelen is een taak die uitsluitend door het personeel van de restaurants
wordt verricht.
• De veiligheidsafstand tussen tafels wordt in acht genomen.
• De kaarten zijn voor eenmalig gebruik en hebben een QR-code.
• Voor betalingen wordt het gebruik van een creditcard of telefoon aanbevolen.
• Olieflesjes en andere elementen die mogelijk door personen kunnen worden gedeeld, worden niet
langer gebruikt en zijn vervangen door individuele porties.
• De bediening op het terras zal worden versterkt terwijl de bediening in de restaurants wordt
beperkt.
• Het Costa Surf restaurant blijft gesloten, omdat het buitenterras als kinderclub zal worden gebruikt.
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ANIMATIE
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• Voor de animatieactiviteiten is een programma uitgewerkt waarbij de veilige onderlinge afstand
in acht wordt genomen, en waarin de individuele en watersporten alsook de activiteiten in de
moestuin worden gestimuleerd. Er is een activiteitenprogramma voor yoga, pilates en gymnastiek.

Kinderclub

• Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, vindt de kinderclub op een schaduwrijk terras in
de open lucht plaats, waarbij de onderlinge afstand tussen de kinderen zal worden aangehouden.
Het materiaal dat wordt gebruikt, zal ‘s morgens en ‘s avonds worden ontsmet en mag niet worden
gedeeld. Alle activiteiten met kinderen zullen dus buiten plaatsvinden.
• De kinderclub is voorzien van handgeldispensers. Kinderen moeten hun handen wassen voordat
ze de kinderclub betreden.
• Vanaf 8 juli is het gebruik van maskers in de miniclub verplicht voor kinderen van 6 jaar of ouder.

Sportterrein

• Het sportterrein zal beperkt toegankelijk zijn voor een maximum aantal personen. Wanneer het
geopend is, staat het altijd onder voortdurend toezicht van een sportanimator die de activiteiten
organiseert, met inachtneming van de sociale afstand. De tennis- en padelbanen worden op afspraak gereserveerd.
• Bij de ingang van het sportterrein zullen handgeldispensers worden geplaatst.
• Vóór en na de activiteiten moeten de handen worden gewassen.
• Het maximum aantal personen voor de terreinen is bij de ingang aangegeven en dient te worden
gerespecteerd.
• Sportmateriaal en -uitrusting worden niet gedeeld.
• Vermijd het aanraken van de hekken en poorten van de banen.
• Fysiek contact moet worden vermeden tijdens de activiteiten zoals ook feliciteren na afloop van
wedstrijden.

Avondvermaak

• Er zullen shows en filmvoorstellingen plaatsvinden waarbij de toeschouwers een veilige onderlinge
afstand moeten aanhouden. Gechoreografeerde dansen, zumba en andere activiteiten waarbij het
moeilijk is om deze afstand aan te houden, zijn dit jaar uit het programma verwijderd.
• Vanaf 8 juli is het gebruik van een masker verplicht in de zithoek van de avondshows.
• Al deze regels kunnen onderhevig zijn aan belangrijke wijzigingen, aangezien er wetten of nieuwe
voorschriften kunnen worden uitgevaardigd om deze te regelen.
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SPEELTUINEN
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• De speeltuinen mogen worden gebruikt, tenzij de gezondheidsautoriteiten anders bepalen.
• Ze worden dagelijks ontsmet en de toegang is beperkt tot het maximum aantal personen dat op
een bord bij de ingang wordt aangegeven.
• Er zijn handgeldispensers bij alle ingangen geplaatst om de handen te wassen alvorens de sanitairgebouwen te betreden.
• Ouders moeten erop toezien dat de kinderen de veilige onderlinge afstand respecteren.
• Vanaf 8 juli is het gebruik van maskers in de speeltuinen verplicht voor kinderen van 6 jaar of ouder.

ZWEMBAD
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• Het zwembad blijft open, maar met de beperkingen voor wat betreft het maximum aantal personen, dat door de sanitaire autoriteiten is vastgesteld.
• Er zijn handgeldispensers bij de ingang geplaatst om de handen te wassen alvorens het zwembad
te betreden.
• De badmeester zorgt ervoor dat het vastgestelde maximum aantal personen wordt gerespecteerd.
• De gebruikers moeten in ieder geval de veilige onderlinge afstand in acht nemen.
• De analyses en sanitaire controles van het water in de zwembaden zullen zoals gebruikelijk worden
uitgevoerd
• Het strand wordt dagelijks ontsmet.

BARBECUEZONE
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• Het maximum aantal personen is beperkt tot één tafel per gezin.
• Er is een handgeldispenser bij de ingang geplaatst om de handen te wassen alvorens de barbecuezone te betreden.
• De tafels en barbecues moeten vóór en na gebruik worden schoongemaakt.

HUURARTIKELEN

• Fietsen, koelkasten en sportuitrusting worden vóór de levering gedesinfecteerd.
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HYGIËNE, SCHOONMAAK EN DESINFECTIE

• Er zullen over de hele camping en bij de ingang van de gemeenschappelijke ruimtes handgeldispensers worden geplaatst om het veelvuldig wassen van de handen te bevorderen.

SANITAIRE BLOKKEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES


• De schoonmaak en desinfectie met virusdodende producten van de sanitaire voorzieningen en
andere gemeenschappelijke ruimtes zoals speeltuinen, sportterreinen, zwembad, barbecuezone,
enz. zullen dagelijks met een hogere regelmaat plaatsvinden. Speciale aandacht zal worden besteed aan elementen onderhevig aan frequent contact, zoals handleuningen, kranen, enz. Drinkwaterfonteintjes, buitendouches en ander meubilair zullen ook dagelijks worden gedesinfecteerd.
De desinfectie zal worden uitgevoerd door onze medewerkers met ondersteuning van een gespecialiseerd ontsmettingsbedrijf op wekelijkse basis.

ACCOMMODATIES · BUNGALOWS · EN LODGETENTEN


• Ventilatie, schoonmaak en ontsmetting van de complete bungalow vóór levering, met zeep en
virusdodende producten.
• Het beddengoed wordt geleverd in gesloten hoezen afkomstig van de wasserij.
• Al het beddengoed en overige textiel wordt gewassen op hoge temperatuur in een externe wasserij.
• De filters van de airconditioning worden gedesinfecteerd.
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UPDATE VAN DE MAATREGELEN EN REGELS:
Deze gids bevat maatregelen en regels om te voldoen aan de parameters
die vanaf 8 juli 2020 door de overheidsinstellingen zijn vastgesteld.
Afhankelijk van de nieuwe regelgeving die zal worden gepubliceerd en de ontwikkeling
van de gezondheidssituatie, zal CAMPING LAS PALMERAS deze gids updaten
en publiceren op de website.

