Maatregelen om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen
Welkom!
Beste gast,
Hartelijk welkom. In verband met het coronavirus geldt op dit moment een
speciaal protocol op ons natuurkampeerterrein. Ons natuurkampeerterrein volgt
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 de gezondheid van elkaar
te beschermen?
Voor alle gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent, komt u niet naar ons
natuurkampeerterrein of gaat u naar huis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Reserveringen en betalingen
U bent van harte welkom. Reserveer indien mogelijk online. Uiteraard kunt u ons
ook mailen info@derietkraag.com of bellen 06-42014884.
Betaal online, zodat u niet naar de receptie hoeft voor de betaling van uw
reservering.

Receptie
Wij zijn (beperkt) geopend maar zullen afstand van u houden. We schudden
geen handen. Draag een mondkapje binnen in de receptie.
Kom bij voorkeur met 1 persoon tegelijk.
U mag vragen stellen of ons inschakelen via WhatsApp of SMS 06-42014884.
Betaal zoveel mogelijk contactloos of via de pin.

Natuurkampeerterrein
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
De speelvoorziening, houtkachel, pizza-oven, kano’s zijn toegankelijk, maar wees
verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander plekje om met uw
kinderen te spelen. Maak per kampeerplaats gebruik van de voorzieningen.

Sanitairgebouw
Het sanitairgebouw is geopend onder bepaalde voorwaarden. Zie informatie in en
rondom het sanitairgebouw. Personen boven de 13 jaar dragen een mondkapje.
Kinderen/jeugd in de leeftijd van 5 t/m 16 jaar mogen geen gebruik maken van
het douche/wasgedeelte tussen 10.00 en 17.00 uur. Een buitendouche is
aanwezig om af te spoelen na een activiteit in en rondom het Overijssels kanaal.

Beste kamer
De Beste kamer is geopend. Personen vanaf 13 jaar dragen een mondkapje.
Aanvullende voorwaarden worden gecommuniceerd bij de ingangsdeur.

Kampeerplaats
Kampeer, indien mogelijk, zo veel als uw voorzieningen het toelaten
zelfvoorzienend.

Rustpunt
Het Rustpunt is geopend.
Ontbijtbroodjes kunnen besteld worden via WhatsApp of SMS 06-42014884. U
mag gebruik maken van de waterkoker en het koffiezetapparaat.

Bezoek
We hanteren hierbij de richtlijn van het RIVM. Zorg ervoor dat uw bezoek 1,5
meter afstand tot elkaar kan bewaren en ook dat ze de hygiënemaatregelen
kunnen naleven.

Wat kunt uw zelf doen?







Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Neem zelf zeep, handschoenen, desinfecterend middel en desinfecterende
doekjes mee. Maak schoon wat u gebruikt heeft of gaat gebruiken.
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.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze daarna weg in een afvalbak.
Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met
ons. Binnen in het sanitair gebouw boven de wasmachine vindt u de
benodigde telefoonnummers indien u ons, een huisarts, huisartsenpost of
spoedeisende hulp nodig heeft.

Vragen
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Mail naar info@derietkraag.com of bel 06-42014884
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Natuurkampeerterrein de Rietkraag
Sander en Eveline Braam
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