Regelgeving en richtlijnen voor het verminderen van hygiëne en gezondheidsrisico's
Camping El Naranjal zal de klant voor aankomst informeren over het noodplan van de camping om de hygiëne- en
gezondheidsrisico's vóór COVID-19 te verminderen.
Acceptatie van de voorwaarden om de reservering te formaliseren is verplicht. En het moet per post worden
ondertekend en opnieuw worden afgegeven aan de houder van het verblijf of u moet het op de dag van aankomst
afleveren.
Basiskennis van Covid. 19 om te overwegen dit te voorkomen:
De symptomen van Covid-19 zijn onder meer hoesten, koorts, voornamelijk kortademigheid en in sommige gevallen
spieren en hoofd.
-80% van de gevallen heeft milde symptomen en de incubatietijd is 2-14 dagen. 50% van de gevallen begint 5 dagen na
infectie symptomen te vertonen.
Daarom worden de volgende richtlijnen gevolgd;
* Vermijd begroetingen bij fysiek contact, inclusief handen schudden met het personeel.
* U moet een masker dragen zolang u de sociale afstand van minimaal 2 meter van het personeel en andere klanten
niet kunt houden.
* Gooi al het hygiëneafval, met name wegwerpzakdoeken, onmiddellijk weg in de containers of bakken.
* Was uw handen regelmatig met water en zeep of met een ontsmettingsmiddel dat een hydro-alcoholische
oplossing bevat. Verontreinigd vooral na hoesten, niezen of mogelijk een oppervlak aan te raken.
* Online check-in oplossingen zijn geïmplementeerd. Om contact met administratie / klantenservice te minimaliseren.
Dit moet voor aankomst gebeuren.
- Geef de persoonlijke gegevens (DNI voor en na) van alle bewoners van het pand tot meer dan 16 jaar.
Het kan worden aangepast voor preventie. Het campingmanagement zal u voor aankomst op de hoogte stellen.
Receptie / klantenservice
* Fysieke aanwezigheid bij de receptie wordt zoveel mogelijk vermeden. Neem in geval van advies contact op met de
klantenservice op nr. 965792989. Of via de mail, info@campingelnaranjal.com of op een afstand van 2 m van de
attentiemedewerker bij de receptie. De capaciteit binnen de receptie is maximaal voor twee personen.
* Bij aankomst ontvangt u een magnetische sleutel om de slagbomen te openen (u dient € 10 contant te leveren) en
beide bij bungalowaccommodatie.
* Magnetische sleutel. Ze waren vóór levering gedesinfecteerd.
*Vervolgens. De bewoners voor elke woning zijn in totaal 5 personen.
* Signage is geïmplementeerd in openbare ruimtes. En de informatie moet worden gevolgd.
* Het is verboden om tijdens uw verblijf te bezoeken.
* Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen van hun kinderen. En ze zullen te
allen tijde over hen waken.
Gedeelde badkamer en wastafel, wasruimtes
* In de badkamers hebben ze een toegangsdeur en een uitgangsdeur. Verlaat de badkamer in één.
* In toiletten en wastafels is het noodzakelijk om een interpersoonlijke veiligheidsafstand te garanderen. De totale
capaciteit in de badkamers en douches is 15 voor mannen en 15 voor vrouwen. Om de volledige capaciteit te dekken,
moet buiten het gebouw worden gewacht op het gemarkeerde punt.
* Gootstenen en wasruimtes zijn beperkt om de veiligheidsafstand te garanderen.
* Verhoogde frequentie van het reinigen en desinfecteren van openbare ruimtes met virucidale producten en
ontsmettingsmiddelen.
* De gedeelde badkamers zijn alleen voor klanten die deze diensten niet in hun aanbod hebben.
* We raden aan om slippers of slippers te gebruiken om te douchen.
Bungalow
* Het is niet toegestaan gebruik te maken van de gedeelde badkamer van de camping. Daar hebben ze hun eigen
diensten.
* In het geval van het assisteren van een staf bij het uitvoeren van een operatie binnen het pand. Het wordt
aanbevolen, indien mogelijk, dit te doen met het NEE van de klant.
* Laat bij het verlaten van het gebouw geen vuilniszak, boodschappen, bezittingen etc. achter in de bungalow.
* In het belang van iedereen en hygiëne wordt u gevraagd op de dag van vertrek. Laat de bungalow bij aankomst in
dezelfde staat achter als de schoonmaak.
ZWEMBAD
* De capaciteit is verminderd. Dit geeft u deze drie opties om uw plek de dag ervoor te reserveren.
-En u kunt ook beveiligingsmaatregelen aanvragen bij de receptie.

* De hangmatten worden over de aangegeven punten op de stoep geplaatst. En ze kunnen niet bewegen. Zelfs op
veilige afstand van anderen.
* U moet de instructies van het personeel volgen. Voor uw veiligheid en die van de werknemer.
* Hangmatten en andere items worden gedesinfecteerd elke keer dat de gebruiker verandert.
* Je hebt hydroalcoholische gel in het zwembad.
* Het is verplicht om de douche te gebruiken voordat u het watergebied betreedt.
* Het gebruik van een zwembril wordt aanbevolen. Geen glas.
Sportschool
* Capaciteitslimiet voor één persoon. Of afkomstig uit dezelfde familiekern, er kunnen twee maximale gebruikers zijn.
Ze beschikken over een desinfectiemiddel dat ze kunnen gebruiken voor en na het gebruik van een machine of
gereedschap (stang, gewichten, stoelen). U moet uw eigen handdoek hebben. Sportkleding en sneakers. GEEN slippers
en andere schoenen.Toegang toegestaan vanaf 16 jaar.
Bar-restaurant : ALLE SEIZOEN 2021 GESLOTEN.
Bibliotheek en WIFI GRATIS ZONE
* Beperk tot een maximum van 3 gebruikers.Je hebt hydroalcoholische gel beschikbaar. Bibliotheekuitwisselingsboeken
mogen niet worden gebruikt.
Speelplaats
* Handen, kinderen en volwassenen worden gedesinfecteerd om toegang te krijgen tot de schommel. Je hebt de
opstelling van hydroalcoholische gel.
* De elementen van het park worden per dag gedesinfecteerd door onderhoudspersoneel.
* De capaciteit is beperkt. Als een persoon symptomen heeft die compatibel zijn met de ziekte (hoesten, koorts of
kortademigheid), en als u naar een risicogebied bent gereisd of nauw contact heeft gehad met een gediagnosticeerde
persoon, meld dan het telefoonnummer van het gezondheidscentrum; 900 300 555 (C. Valenciana), 9666428150 (Jávea)
zal het bedrijf ook informeren.
Totdat de gezondheidsautoriteiten ingrijpen, moeten de maatregelen voor ademhalingshygiëne extreem zijn (masker of
mondbedekking bij hoesten, ...) handen wassen en sociale afstand nemen (contact vermijden of dicht bij andere
mensen zijn). Er moet een masker worden gedragen. Het wordt aanbevolen om in uw woning / bungalow te verblijven,
met ventilatie, bij voorkeur buiten en met gesloten deur, rustige en goede ventilatie. Gebruik een masker om minimaal
2 meter afstand te houden van andere mensen.
De directie van de camping verbindt zich ertoe zich strikt te houden aan alle daarin opgenomen bepalingen.
Documenteer en neem alle andere maatregelen die nodig en geschikt worden geacht voor de accommodatie om de
veiligheid en het welzijn van alle gebruikers en werknemers op de camping te waarborgen en om het risico van infectie
door COVID-19 te allen tijde te vermijden terwijl u alle processen in de accommodatie uitvoert eigen activiteit van de
camping inbegrepen.
El Naranjal is van mening dat dit niet volledig in overeenstemming is met de richtlijnen in dit document. Het is
verantwoordelijk voor de besmettingen die zich buiten het land kunnen voordoen en waarin onze camping is
geïmporteerd, is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid.
Ik begrijp de maatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat COVID-19 door Camping El Naranjal wordt
geïnfecteerd en accepteer de toezeggingen die hiervoor zijn gedaan.
Als de klant niet voldoet, worden de richtlijnen geïmplementeerd, geïnformeerd en geaccepteerd gedurende hun tijd.
Het management van de camping besluit uw verblijf te onderbreken en u uit te nodigen Verlaat de camping.
Am Ende des Dokuments: Nachdem ich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig gelesen habe,
sind mir die Maßnahmen bekannt, and mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Konsequenzen and zusätzlichen Cost,
die die Maßnahmen für könich von Management Covid. für den Fall, dass Sie keine Versicherung haben, um es zu
decken. Ebenso für den Fall, dass touristische Einrichtungen in C.V. Um Touristenpatienten unterzubringen, die eine
Isolation zu Hause durchführen müssen, erkläre ich mich damit einverstanden, nach vorheriger Vereinbarung an sie
weitergeleitet zu werden und von der Conselleria de Sanidad Universal and Gemäß ierisden Verfahren zu werden Public
Health Organisation
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