
De huidige context, veroorzaakt door COVID-19, verplicht ons om een aantal protocollen in te
voeren, zodat zowel gasten als personeel zo min mogelijk risico op besmetting lopen.

Dit document is samengesteld op basis van richtlijnen van het Spaanse Ministerie van Gezondheid,
het Generalitat de Catalunya en van het Spaans Instituut voor de Kwaliteit van het Toerisme (ICTE).
De inhoud van dit document kan onderhevig zijn aan wijzigingen en/of aanpassingen.

Wij vragen u om de hele tekst zorgvuldig te lezen. Alle genoemde protocollen, regels en
aanbevelingen hebben als doel om de hygiënische en gezondheidsrisico's, veroorzaakt door het
COVID-19-virus, te minimaliseren en voldoen in zijn geheel aan de huidige wetgeving. Het betreden
van de camping betekent het volledig accepteren en naleven van alle in dit document beschreven
protocollen, regels en aanbevelingen.

Al onze medewerkers hebben een specifieke bijscholing gevolgd, gericht op een adequaat gebruik
van apparatuur, reinigings- en ontsmettingsproducten en preventief handelen.Er worden zowel
persoonlijke als materiële middelen ingezet (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, mondkapjes,
maskers, handschoenen, hydroalcoholische gel, schermen, etc.) en er zijn actieprotocollen voor het
geval een werknemer of gast symptomen vertoont, die kunnen wijzen op COVID-19.

We wensen u een aangenaam verblijf toe en staan uiteraard geheel tot uw beschikking voor alle hulp
die u nodig mocht hebben.

Geen handen schudden en direct
contact zoveel mogelijk vermijden.

Zorgen voor een goede hygiëne en
regelmatig handen wassen.

 
Eurocamping Team

Wij doen ons best 
om u gauw bij ons 
te mogen verwelkomen

2 meter afstand houden en
verplicht altijd een mondkapje
op doen in gemeenschappelijke
ruimtes.

Ons direct waarschuwen bij
symptomen die kunnen wijzen op
COVID-19

Zeer belangrijk:



Vermindering van persoonlijke afhandeling van zaken aan de receptie.Daarom hebben
we een nieuwe check-in express ingevoerd: enkele dagen vóór aankomst ontvangt u
een e-mail met een link om al uw gegevens in te vullen en om de betaling electronisch
te voldoen, met een creditcard of bankpas.

We stellen ook onze app tot uw beschikking, waarmee u sneller, efficiënter en veiliger
contact kunt opnemen met de receptie tijdens uw verblijf. U kunt deze downloaden via
AppStore of GooglePlay.

Receptie

Om voldoende afstand in de receptie te garanderen, zit er een glazen wand tussen
receptionist en klant en mogen er niet meer dan 5 personen tegelijkertijd in de receptie
aanwezig zijn.

Correcte en continue ontsmetting van de ruimte.

Verstrekking van hydroalcoholische desinfecterende gel aan zowel klanten als
werknemers.

Altijd de maximumcapaciteit te respecteren en voldoende afstand te houden.Ter
voorkoming van te veel personen bij elkaar zowel binnen als buiten de receptie, mag
slechts 1 persoon per standplaats of accommodatie de receptie betreden.

Bij voorkeur de app van Eurocamping, telefoon of e-mail te gebruiken voor
communicatie met de receptie, vragen over uw reservering of melding van een
incident.

Wij vragen om:

Wij zorgen voor:



Accommodaties
Een adequate reiniging en ontsmetting van elke accommodatie vóór en na elk verblijf,
inclusief alle oppervlakken, deurkrukken, keukengerei, etc. Hiervoor worden
gehomologeerde ontsmettingsmiddelen met virucide werking gebruikt.

Verstrekking van een pot hydroalcoholische desinfecterende handgel per accommodatie.

Gebruik te maken van de badkamer in uw accommodatie. De openbare
sanitairgelegenheden zijn bestemd voor de kampeerders op standplaatsen.

Goed gewassen beddengoed op meer dan 60 ºC.  Om het besmettingsrisico te verkleinen,
wordt het schone beddengoed in plastic zakken in de accommodatie achtergelaten.

Wij vragen om:

Een soepele en veilige check-out zonder opstoppingen bij de receptie. Hiervoor wordt een
brievenbus bij de uitgangsslagboom geplaatst waar u de sleutels in kunt gooien, zonder uit
te hoeven stappen. De borg wordt automatisch teruggeboekt op uw creditcard of bankpas.

Uw accommodatie goed en met een zekere regelmaat te ventileren, door de vensters
open te zetten en/of met behulp van de airco in ventilatiemodus.

Buiten de accommodatie te wachten als iemand van de onderhoudsdienst naar binnen
moet gaan om reparaties of onderhoudstaken uit te voeren. Dit is noodzakelijk om een
veilige afstand te kunnen garanderen.

Wij zorgen voor:



Verstrekking van hydroalcoholische desinfecterende gel bij de ingang.

Restaurant

oppervlakken, deurkrukken, keuken, magazijnen en waren
serviesgoed, bestek, glaswerk etc. (alles wordt met vaatwasmachine bij >80 °C
gereinigd)

Een correcte reiniging, ontsmetting en ventilatie van alle ruimtes, inclusief:

Tafelkleden en servetten zijn voor eenmalig gebruik en zelfbedieningsartikelen als
zoutvaatjes, olie- en azijnstellen, ketchup- en mayonaiseflessen, enz. zijn vervangen
door sachets.

Een juiste afstand tussen tafels en voortdurende controle op het niet overschrijden van
de maximumcapaciteit. Zowel het restaurant- als het keukenpersoneel draagt
persoonlijke beschermingsmiddelen en allen zijn bijgeschoold om het risico op
besmetting te minimaliseren.

Met creditcard, bankpas of contactloos te betalen en contante betaling zoveel mogelijk
te vermijden.

Bij de ingang van het restaurant te wachten totdat u door één van onze medewerkers
naar een tafel wordt begeleid. Op deze manier kunnen we u verzekeren dat uw tafel
voor gebruik wordt gedesinfecteerd.

De menukaart in onze app te raadplegen, zowel in het restaurant als bij de takeaway,
die zich vlak buiten het restaurant bevindt.

Wij zorgen voor:

Wij vragen om:



Een correcte reiniging, ontsmetting en ventilatie van alle voorzieningen, inclusief alle
oppervlakken, deurkrukken, handgrepen, materialen, etc.

Onze medewerkers zullen al het materiaal en alle toestellen desinfecteren na elk gebruik.

Verstrekking van hydroalcoholische desinfecterende gel bij de ingang van alle
voorzieningen.

Het gebruik van het mondkapje is verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes, met
uitzondering van zwembaden of bij eten of drinken in het restaurant, de bar, etc.

Beperking en controle van de capaciteit op elk moment zodat een veilige afstand te allen
tijde gerespecteerd kan worden.

Openbare ruimtes
Fitnesszaal, Speeltoestellen, EuriClub, Baby Club, etc.

Wij vragen om:

Wij zorgen voor:

Uw handen te desinfecteren, alvorens de betreffende ruimte te betreden en materiaal aan
te raken.



Naleving van wettelijke bepaling SND/386/2020 van 3 mei 2020: al het sanitair dient
verplicht minimaal 6 keer per dag gereinigd en gedesinfecteerd te worden.
Reiniging en ontsmetting van de cabines vóór en na elke gebruiker.

Een adequate reiniging en ontsmetting van alle ruimtes in alle sanitairgebouwen:

Sanitaire
gelegenheden

Verantwoord gebruik te maken van de faciliteiten en van het geleverde materiaal en de
verstrekte producten.

Aan de hygiëne te denken en regelmatig uw handen te wassen.

Alleen gebruik te maken van de sanitaire gelegenheden, als u kampeert op een
standplaats. Dit ter voorkoming van wachtrijen en te veel mensen dicht bij elkaar en
eveneens om het risico op eventuele besmetting zo laag mogelijk te houden.

Zeepdispensers, desinfecterende gel, papieren doekjes en/of handdrogers en
afvalemmers zonder handmatige bediening in alle sanitairgebouwen.

Wij zorgen voor:

Wij vragen om:

Beperking van de capaciteit zodat een veilige afstand tussen personen kan worden
gerespecteerd, zowel in de sanitaire ruimtes als in de wasruimtes.



Verstrekking van hydroalcoholische desinfecterende gel aan het begin van elke
activiteit.

Een aanbod van activiteiten en shows die op zodanige wijze samengesteld en gepland
zijn, dat het mogelijk is om de maximumcapaciteit goed te kunnen controleren en een
veilige afstand te waarborgen.

Een correcte reiniging en ontsmetting van al het gebruikte materiaal na elke sessie.

Te wachten totdat u door onze medewerkers naar uw zitplaatsen wordt begeleid (bij
avondvoorstellingen op het podium en op het chill out terras).

Animatie

Registratie van naam, achternaam en staanplaats- of accommodatienummer van elk
kind in de EuriClub. Op deze manier kunnen we familie of verantwoordelijken snel
lokaliseren, indien dit noodzakelijk mocht zijn.

Wij zorgen voor:

Wij vragen om:

Online in te schrijven voor de activiteiten die we aanbieden, zodat we ervoor kunnen
zorgen dat de toegestane maximumcapaciteit van betreffende activiteit niet
overschreden wordt.

Een zo compleet mogelijk animatieprogramma, waarbij we er alles aan zullen doen om
het aanbod van activiteiten zo veel mogelijk in stand te houden.



Verstrekking van hydroalcoholische desinfecterende gel bij de ingang van de
zwemfaciliteiten.

Voortdurend toezicht op en handhaving van de toegestane maximumcapaciteit, zodat een
veilige afstand kan blijven worden gegarandeerd.

Badlakens of andere persoonlijke bezittingen niet op de ligstoel achter te laten als u de
zwemfaciliteiten verlaat. Ons personeel heeft de bevoegdheid om deze te verwijderen,
zodat de ligstoel aan een nieuwe gebruiker kan worden vergeven.

De zwembaden en omringende gedeeltes niet te betreden met zwembanden,
luchtmatrassen, ballen of enig ander type speelgoed.

Een grondige reiniging van de zwemfaciliteiten en omringende gedeeltes, inclusief
ontsmetting van ligstoelen vóór en na ieder gebruik. Daartoe zijn de zwembaden elke dag
midden op de dag gedurende 15 minuten gesloten:
· Centraal zwembad: gesloten van 15 uur tot 15:15 uur.
· Wellness zwembad: gesloten van 15:15 uur tot 15:30 uur.

De aanwijzingen en adviezen van de badmeesters en het toezichthoudend personeel
strikt op te volgen op en zich te houden aan de algemeen geldende regels voor
zwembaden, die op de borden staan vermeld.

Zwembaden
Wij zorgen voor:

Wij vragen om:


