Protocol voor kampeer- en bungalowbedrijven
Maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen
Welkom
Beste gast,
In verband met het Coronavirus (COVID-19) virus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf.
Ons bedrijf 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. Met behulp van deze brief willen wij u
graag informeren over COVID-19 en over de maatregelen die wij zelf nemen om verspreiding te voorkomen.
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 bedrijf. Blijf dan thuis. Dit
geldt ook voor uw gezinsleden.
Wij hopen dat u zorgeloos van uw verblijf kunt genieten.
Hartelijk voor uw medewerking.
Bas en Gea de Jong.
Bospark Aagjeshoeve
COVID-19
COVID-19 verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Buiten het lichaam
overleeft het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar. Uiteraard
volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.
We staan in nauw contact met de lokale instanties (GGD), brancheorganisatie HISWA-RECRON en de
gemeente die ons op de hoogte houden van (lokale) ontwikkelingen omtrent het virus.
Wat kan u er zelf aan doen?
Algemene afspraken
 Houd 1,5 meter afstand.
 Was vaker je handen.
 Hoest en nies in je elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik in de prullenbak.
 Schud geen handen, vermijd sociale contacten.
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (tot 38 C°).
 Blijf thuis als jij of iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 Lees vooraf de maatregelen van het recreatiebedrijf.
 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 Betaal met pin of contactloos.
 Voorkom drukte in natuur- en andere gebieden.
Boekingen en betalingen




U bent van harte welkom. Boek indien mogelijk online. Uiteraard kunt u ons ook mailen
info@aagjeshoeve.nl of bellen 06-58835572.
Betaal online zodat u niet naar de receptie hoeft voor de rekening.

Receptie
 Wij zijn (beperkt) geopend maar zullen afstand van u houden. Wij schudden geen handen.
 Kom met 1 persoon tegelijk.
 Is er al iemand in de receptie, wacht even totdat hij/zijn eruit is. Wij vragen om uw geduld.
 Als de receptie gesloten is, vindt u instructies op de deur (bel of app gerust naar 06-58835572) of een van
ons is wel aanwezig op het terrein.
Terrein
 Wij wijzen uw plek. Houd 1,5 meter afstand tot anderen.
 De speeltoestellen zijn toegankelijk maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander
plekje om met uw kinderen te spelen.
Sanitairgebouw (geldt alleen voor camperaars die gebruik maken van gezamenlijke sanitair voorziening)
 Het sanitairgebouw wordt vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt.
 Het aantal gebruikers per sanitairgebouw wordt beperkt. Let op de voorschriften en houd 1,5 meter
afstand. Wij checken met regelmaat of iedereen zich hieraan houdt.
 De douches worden met grote regelmaat schoongemaakt.
Dagbezoek/visite
Dagbezoek of visite is op dit moment is toegestaan, mits vooraf gemeld, met in achtneming van alle
algemene afspraken.
Informatievoorziening
Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken die
relevant zijn.
Huisarts
De huisartspraktijken in de buurt zijn:
Huisartsenpraktijk Schoonoord
Oude Molenstraat 7
7848 BM Schoonoord
0591 381 310
Handhaving
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons
personeel staan centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen naar de volgende
RECRON Algemene Voorwaarden:
 Toeristische gasten: RECRON Algemene Voorwaarden Toeristisch verblijf, artikel 9 lid 3
 Accommodaties en vakantieverblijven: RECRON Algemene Voorwaarden voor Vakantieverblijven, artikel
9 lid 1
Vragen

Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Bel of app 06-58835572
Mail; info@aagjeshoeve.nl
Moment van aankomst;
Vragenlijst met betrekking tot COVID-19
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak?
o Ja o Nee
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
o Ja o Nee
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7
dagen vastgesteld?
o Ja o Nee
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog
klachten had?
o Ja o Nee
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is
vastgesteld?
o Ja o Nee
Tijdens het verblijf;
Voelt u zich niet helemaal fit?
 Laat dat meteen weten aan de receptie via telefoon
 Een van ons maakt een afspraak en zal met u een controlelijst doorlopen
 U krijgt dan verdere instructies
 U kunt op corona getest worden bij 1 of meer klachten, zoals verkoudheid, hoesten, opeens niets meer
ruiken of proeven, koorts, snel of moeilijk ademen
 Laat u meteen testen bij deze klachten.
 Maak zelf een afspraak bij de GGD voor een test. Bel: 0800-1202.
 De uitslag is binnen 48 uur bekend. De GGD belt u.
 Voor meer informatie, kijk op https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-mogelijk-nieuwecoronavirus of
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-klachten-en-wil-me-laten-testen-opcorona

