Surveillance- en controlestrategie tegen COVID-19 na de acute fase van de pandemie.
Camping El Naranjal informeert de klant over de te volgen procedure in het geval van
symptomen die compatibel zijn met Covid-19 of tussen klanten.
Onder de verschillende geïntroduceerde wijzigingen valt het einde van de verplichting om
thuisisolatie uit te voeren voor mensen met de diagnose COVID-19 (of met compatibele
symptomen) en nauwe contacten die leven met bevestigde gevallen op.
Als dat niet lukt, bepaalt de huidige strategie dat deze mensen:
*Neem extreme voorzorgsmaatregelen en beperk sociale interacties zoveel mogelijk door het
masker constant te dragen en voldoende handhygiëne te handhaven gedurende 10 dagen na
het begin van de symptomen.
* Vermijd vooral contact met kwetsbare mensen (ouder dan 60 jaar,
immuungecompromitteerde en zwangere vrouwen) en deelname aan drukke evenementen.
De cliënt wordt te allen tijde geïnformeerd over de te volgen procedure in geval van
symptomen die passen bij de ziekte:
Acute ademhalingssymptomen bestaande uit plotseling optreden in de laatste 10 dagen van
een van de volgende: hoesten, kortademigheid, keelpijn of loopneus, met of zonder koorts.
Andere symptomen, zoals anosmie, ageusie, diarree, pijn op de borst of hoofdpijn, kunnen
volgens klinische criteria ook worden beschouwd als symptomen van vermoedelijke SARS-CoV2-infectie.
Daarom is het te volgen gedrag het volgende:
In het geval van mensen die als kwetsbaar worden beschouwd met compatibele symptomen,
ga naar een medisch centrum om diagnostische tests uit te voeren.
In het geval van criteria van ernst of slechte evolutie (kortademigheid, koorts >38ºC die langer
dan drie dagen aanhoudt...) neem dan contact op met uw arts of het gezondheidssysteem,
waarbij u in ieder geval alle persoonlijke maatregelen in acht neemt om de overdracht te
controleren en gebruik, indien mogelijk is, een eigen vervoermiddel bij verplaatsing.
Aangezien het een overdraagbare ziekte is en een getroffen cliënt met milde symptomen de
sociale interacties gedurende 10 dagen moet beperken (waaronder zowel reizen met vervoer
als toegang tot hotelterreinen), zal het etablissement zelf het volgende faciliteren:
*De verlenging van het verblijf indien nodig, met name als de terugkeer van de klant naar zijn
gewone verblijfplaats wordt uitgevoerd met collectief vervoer.
*De scheiding naar andere wooneenheden van samenwonenden zonder symptomen, mits de
bezetting van de inrichting dit toelaat en de opdrachtgever daarom verzoekt.
*Elke formule die isolatie in de accommodatie-eenheden mogelijk maakt (De uitbreiding van
deze diensten betekent niet dat ze gratis zijn, en het prijsbeleid van elk geval zal worden
bepaald door de vestiging, altijd in het kader van de bescherming van consumenten en
gebruikers en zoals zolang het bedrijf kan leveren.
*Het wordt aanbevolen om in uw perceel/bungalow te blijven, met ventilatie, bij voorkeur
buiten en met de deur gesloten bij een rustige en goede ventilatie. Houd minimaal 2 meter
afstand van andere mensen met een masker.

Receptie / Klantenservice
*Dan. van de bewoners voor elk perceel is 5 totale mensen.
*Ouders zijn er te allen tijde verantwoordelijk voor dat hun kinderen zich aan de richtlijnen
houden. En ze zullen te allen tijde over hen waken. Minderjarigen kunnen nooit alleen zijn.
-Geef de persoonlijke gegevens (DNI beide zijden) van alle bewoners van het perceel, ouder
dan 16 jaar.
Gemeenschappelijke badkamers en wastafels, wasserijen
*In de badkamers hebben ze een toegangsdeur en een uitgangsdeur. Om de badkamers in één
richting te verlaten.
*In toiletten, gootstenen en wasservices is het noodzakelijk om de onderlinge
veiligheidsafstand te waarborgen. De capaciteit zal beperkt zijn. In geval van dekking van de
totale capaciteit, dient te worden gewacht buiten het gebouw, op de gemarkeerde plaats.
*Verhoogde frequentie van reiniging en desinfectie van gemeenschappelijke ruimtes met
virusdodende en desinfecterende producten.
*De gemeenschappelijke badkamers zijn exclusief voor klanten die deze diensten niet hebben
in hun kampeeraccommodatie. Bij het douchen wordt het gebruik van slippers of slofjes
aanbevolen.
Sportschool:
Capaciteitsbeperking met één persoon. Of als u uit dezelfde familiekern komt, kunnen er
maximaal twee gebruikers zijn. Ze hebben de beschikking over een sproei-desinfectiemiddel
om voor en na het gebruik van elke machine of gebruiksvoorwerp aan te brengen. Zij dienen in
het bezit te zijn van een eigen handdoek, sportkleding en sportschoenen. GEEN slippers en
ander schoeisel. *Entree toegestaan vanaf 16 jaar.
Bar-Restaurant: NIET-ROKERS OP HET TERRAS EN BINNEN
Bibliotheek en WIFI GRATIS ZONE Beperking van maximaal 3 gebruikers. Je hebt
hydroalcoholische gel tot je beschikking
Het management van de camping verbindt zich ertoe alle bepalingen van dit document na te
leven en alle andere maatregelen te nemen die nodig en passend worden geacht om de
veiligheid en het welzijn van alle gebruikers en werknemers van de camping te garanderen en
om op elk moment het risico van besmetting door COVID-19 tijdens de uitvoering van alle
processen die deel uitmaken van de activiteit van de camping.
Dat El Naranjal, naast volledige naleving van de voorzorgsmaatregelen die door de klant
moeten worden genomen, niet verantwoordelijk is voor besmettingen die buiten de camping
kunnen plaatsvinden en naar onze camping zijn geïmporteerd, en wordt vrijgesteld van elke
verantwoordelijkheid.
Als de klant zich hier niet aan houdt, zal de campingdirectie beslissen om zijn verblijf te
onderbreken en hem uit te nodigen om de camping te verlaten.
In de gemeenschappelijke ruimtes is bewegwijzering aangebracht. En waarvan de aanwijzingen
moeten worden nageleefd.

