Corona-protocol
In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol. We volgen de richtlijnen
van het RIVM. Daarnaast treffen we een aantal extra maatregelen. We verzoeken jullie vriendelijk
om je te houden aan de maatregelen om zo de gezondheid van elkaar te beschermen. Voor alle
gasten geldt, heb je koorts of ben je verkouden kom niet naar de camping. Blijf thuis!
Algemeen
Wij schudden geen handen want houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Medewerkers zijn alleen aan het werk indien zij in goede gezondheid verkeren.
Receptie
Wij vragen het bezoek aan de receptie zoveel mogelijk te beperken. In de receptie hanteren we een
maximum van 1 persoon. We vragen jullie om buiten te wachten, ook hier geld 1,5 meter is beter!
Restaurant en terras
Vanaf donderdag 4 juni is ons restaurant en terras weer geopend. Elke week van donderdag tot en
met zondag zijn jullie van harte welkom.
✓ We werken met 2 tijdsblokken in het restaurant vanwege de RIVM maatregelen
✓ Het eerste tijdsblok is om 17:00 uur en de tweede om 19:00 uur
✓ Reserveren is verplicht
✓ Bij aankomst zal er een controle gesprek plaatsvinden
✓ Er mogen maximaal 2 personen aan tafel, binnen 1,5 meter
✓ Een gezamenlijk huishouden mag samen aan een tafel zitten
Sanitair
De toiletgebouwen zijn vanaf maandag 15 juni weer geopend. Hiervoor hebben wij een apart
protocol opgesteld.
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.
Snackbar
Onze snackbar is van donderdag tot en met zondag geopend van 16:00 tot 20:00 uur. Hier kun je
terecht voor pizza’s, patat, snacks en ijsjes.
Terrein
Het gehele terrein is toegankelijk, ook de speeltuinen. Ook hier 1,5 meter is beter! Let ook goed op je
kinderen. Als het te druk is op een bepaalde plek, zoek dan een andere plek op.
Winkel
De winkel is geopend tijdens de openingstijden van de receptie.
We vragen daarvoor uw begrip en medewerking. Heeft u vragen over dit protocol of over iets
anders? We zijn bereikbaar op 0522-471227 of via info@dewiltzangh-ruinen.nl.
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