Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen
Update: 13 juni 2020
Beste gast,
In verband met het coronavirus geldt er op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf.
Op de camping gelden de richtlijnen, zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.
Wilt u meewerken aan onderstaande voorschriften om zo de gezondheid van elkaar te beschermen?
Voor alle gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent, komt u niet naar de camping.
Blijf dan thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Houdt 1,5 meter afstand!
Hartelijk voor uw medewerking.
Familie Spijkers en Suijkerbuijk
Camping de Posthoorn
Receptie
 Wij zijn geopend, maar zullen afstand van u houden.
 Wacht buiten als er iemand in de receptie is.
 Als de receptie gesloten is, zijn wij bereikbaar via de intercom aan de voorzijde van de receptie en
via de telefoon
Alle kampeerders
 Blijf zo veel mogelijk op uw eigen plaats.
 Dagbezoek en visite zijn weer toegestaan, mits aangemeld.
Seizoenplaatsen en toeristisch kamperen
 De velden en de toiletgebouwen zijn open. Voor de sanitaire units gelden extra maatregelen.
Sanitaire voorzieningen
 Beide toiletgebouwen zijn geopend.
Trekkershutten
 De trekkershutten zijn beschikbaar per 15 juni.
Terrein
 De speeltoestellen en het sportveld zijn toegankelijk, maar ga er verstandig mee om.
Als het te druk wordt, zoek dan een ander plekje om met uw kinderen te spelen.
 Het jeugdhonk gaat 3 juli weer open.

Horeca
 De cafetaria is open.
 De horeca met het terras zijn geopend. Er gelden extra maatregelen.
 Voor openingstijden zie het informatiebord.
Animatieteam & activiteiten
 Het animatieteam is er van 15 juli tot en met 25 augustus.
Zwembad
Kinderbad
 Alleen toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar.
 Geen speelvoorwerpen toegestaan (ballen, opblaasspul etc. )
Grote bad
 Tot 11:30 uur alleen banen zwemmen.
 Maximaal 40 personen in het grote bad.
 Boven de 12 jaar houd u 1,5 meter afstand. Ook in het water.
 Geen speelvoorwerpen toegestaan (ballen, opblaasspul etc.)
 Niet duiken, niet springen, geen bommetje, zo min mogelijk spetteren.
Informatievoorziening
 Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over
zaken die relevant zijn.
 We hebben een Telegram informatiekanaal, waarop u direct het laatste nieuws over de camping
kunt volgen. Installeer Telegram en volg ons op https://t.me/posthoorn.
Huisarts
De huisartspraktijken in de buurt zijn:
Huisartsengroep Rucphen, Zundertseweg 3 A, Rucphen, 0165-342053
Huisartsenpost Polikliniek Bravis (tijdelijk verhuisd), Schoonhout 215, Etten-Leur, 076-5040444
Handhaving
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons
personeel staan centraal bij onze voorschriften. Vooralsnog mogen we open blijven, maar
voorwaarde is dat iedereen deze maatregelen in acht neemt.
Vragen
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Bel 0165-341688
Mail info@campingdeposthoorn.nl
Wat kunt u zelf doen?
 Geef geen handen, knuffels of kussen
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 Was regelmatig uw handen, langer dan 25 seconden met water en zeep
 Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van uw elleboog

