EEN SEIZOEN NIET ZOALS VOORHEEN
Beste allemaal,
Wij komen net uit een moeilijke periode, die nu langzamerhand begint te ontspannen en ons de kans
geeft om een uitzonderlijke zomer samen te beleven!
Als u weer zin heeft om te leven in de vrije lucht, in contact te staan met de natuur, nieuwe bijzondere
connecties zoekt en terug het naar de eenvoud wilt, dan zijn we er om u te verwelkomen vanaf 19 juni
in alle veiligheid.
Het team en ik willen u graag uw vakantie in alle rust laten beleven, in de prachtige groene en
bloemrijke omgeving van Ma Prairie, weg van de drukte van de kust.
Hieronder vindt u onze eerste maatregelen die essentieel zijn om de veiligheid van u en onze
medewerkers te waarborgen, met het respect voor iedereen.
ONZE EERSTE 10 VERPLICHTINGEN
1. Benoemen van een gezondheid en veiligheidsmanager.
2. Zorgen voor de toepassing van anti-Covid-19 richtlijnen en aanbevelingen van overheidsinstanties.
3. Het mogelijk maken uw handen regelmatig te wassen, of te desinfecteren wanneer er geen water
tot beschikking is.
4. Versterken van de schoonmaak en desinfectie van openbare ruimtes en deze aanpassen aan de
eisen en aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten
5. Het respecteren van de maatregelen om de veiligheid van onze medewerkers, dienstverleners en
klanten te behouden.
6. Verzekeren van een duidelijke communicatie over alle voorzorgsmaatregelen die van kracht zijn in
ons camping.
7. Respecteren van een vrije tijd tussen twee reserveringen, na de versterkte schoonmaak
8. Versterken van de schoonmaak van de ventilatie en accommodatie.
9. Het plaatsen van borden om een veilige afstand te behouden van gasten in een wachtruimte en
voorkeur op het aanbieden van buitenactiviteiten
10. Aanpassen van het activiteitenprogramma (volwassenen, tieners en kinderen), zowel de opening
van services en sanitaire faciliteiten (systematische schoonmaak, afstand, gel beschikbaar, max. aantal
personen per activiteit)

