Richtlijnen voor de werking van campings tijdens de COVID-19-epidemie in Polen,
opgesteld door het Ministerie van Ontwikkeling en de Hoofd Sanitaire Inspectie in
samenwerking met de Poolse Federatie voor Camping en Caravaning.
Aan alle toeristen:
Als u van plan bent dit jaar op vakantie te gaan, moet u de richtlijnen die bij ons gelden in
verband met de coronaviruspandemie. Naar om uw eigen gezondheid en die van anderen
die onze camping bezoeken te beschermen, dat moet voldoen strikt aan alle richtlijnen.
Zorgen voor veiligheid op het terrein
1. Toeristen die naar onze camping komen, moeten alle regels accepteren en naleven
hygiëne van kracht tijdens de epidemie.
2. Er mag slechts één gast tegelijk bij de receptie komen.
3. Aankomsten en verblijven op één kampeerplek zijn uitsluitend bedoeld voor leden van
Een eenpersoonshuishouden - gezinnen of mensen die samenwonen.
4. Alle toeristen die op de camping verblijven dienen geregistreerd te zijn.
5. De receptie van de camping dient af te zien van het aannemen en bewaren van enige
vorm van borgsom.
6. Het aantal toeristen dat op de camping verblijft dient te worden beperkt in overeenstemming met de geldende voorschriften en de omvang van de inrichting, om te voldoen
aan de sociale afstandsvereisten.
7. Het maximum aantal toeristen dat op een bepaald moment op de camping kan verblijven
en gebruiken moet op een zichtbare plaats voor de ingang worden weergegeven.
8. Wij voorzien toeristen van ontsmettingsmiddelen.
9. Toeristen dienen hun handen te ontsmetten bij de ingang van de receptie, evenals de
gemeenschappelijke ruimte, keuken, gemeenschappelijke ruimtes bestemd voor
toeristen, sanitaire voorzieningen en gedeelde faciliteiten. Ze moeten ook maskers
dragen die hun mond en neus bedekken.
10. We raden aan om beschermende maskers en handschoenen aan te schaffen bij de
receptie van de camping of bij elk commercieel verkooppunt op het terrein.
11. In sanitaire en hygiënische voorzieningen instructies voor handen wassen, uittrekken en
handschoenen aantrekken, een masker afzetten en opzetten moet op een zichtbare
plaats worden opgehangen, samen met handdesinfectie-instructies die direct naast
desinfectiemiddeldispensers worden geplaatst.
12. De eigenaar van de faciliteit moet zorgen voor geschikte uitrusting en persoonlijke
Verzorging producten, evenals toezicht houden op de dagelijkse choonmaakwerkzaamheden, met bijzondere nadruk op desinfecterende oppervlakken die vaak worden
aangeraakt - leuningen, deurgrepen, lichtschakelaars, handgrepen, stoelarmleuningen
en vlakke oppervlakken, inclusief tafelbladen in werk- en eetkamer gebieden, evenals
andere vaak aangeraakte oppervlakken.
13. Het organiseren van evenementen (vergaderingen, sociale evenementen) voor grotere
groepen in kamers is verboden. Het is het echter mogelijk om een buitenevenement te
organiseren, bijvoorbeeld een picknick, kanotocht, excursie, vreugdevuur, enz. voor
toeristen die op de camping verblijven, met respect voor het sociale afstandsregels van
kracht en het aanhouden van een afstand van minimaal 1,5 meter tussen de deelnemers.
14. Catering op de camping: passende beperkingen dienen te worden ingevoerd in overeenstemming met algemene beperkingen betreffende gastronomie en cateringfaciliteiten.
15. Commerciële activiteiten op de camping: er moeten passende beperkingen worden
Ingevoerd in overeenstemming met algemene beperkingen met betrekking tot handel en
commerciële activiteiten.
16. Voorzieningen op de camping (fitnessclubs, sportscholen in de buitenlucht, touwbanen,

waterparken, speeltuinen, materiaalverhuur en staanplaatsen): er moeten passende
beperkingen zijn ingevoerd in overeenstemming met de algemene regels betreffende
dergelijke faciliteiten en diensten.
17. Beperking van het aantal mensen dat gebruik maakt van de sanitaire voorzieningen: het
wordt aanbevolen dat de aantal mensen dat tegelijkertijd gebruik maakt van de sanitaire
voorzieningen is gelijk aan de helft aantal douches of wastafels.
18. Toeristen die buiten de aangewezen camping verblijven dienen de regels en om de juiste
maatregelen voor sociale afstand in gemeenschappelijke ruimtes te handhaven.
19. De faciliteit moet een aangewezen ruimte hebben (met persoonlijke beschermingsmiddelen
En desinfecterend middel) of een gebied waar een persoon kan worden geïsoleerd in geval
van ontwikkeling symptomen van een infectie.
20. De nodige telefoonnummers van sanitaire en epidemiologische stations en medische
diensten moeten worden voorbereid en op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden
geplaatst.
21. De faciliteit moet haar gedragsregels opstellen of actualiseren in situaties waarin de
toeristen overtreden de voorschriften en regels van hygiëne, evenals de algemene regels
die van kracht zijn in het kampeerterrein tijdens de epidemie.
Procedures voor het omgaan met een toerist die verdacht wordt van een coronavirus
infectie
1. Als ons personeel duidelijke ziekteverschijnselen opmerkt, zoals aanhoudend hoesten,
malaise of kortademigheid, u mag de faciliteit niet betreden.
2. U dient zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde afdeling infectieziekten
een dokter raadplegen. We raden u aan daarheen te gaan met uw persoonlijke
vervoermiddel of dat u de betreffende hulpdiensten op de hoogte stelt door te bellen naar
999 of 112.
3. Dit incident dient tevens gemeld te worden bij het facilitair management om de campingpersoneel om het gebied te bepalen waar de verdachte mee besmet is het coronavirus is
verhuisd en is gebleven. Het campingpersoneel voert ook standaard uit reinigen volgens
de relevante procedures en desinfecteer de aanraakvlakken (deurklinken, leuningen,
handgrepen, etc.).
4. Het facilitair personeel maakt een lijst van medewerkers en (indien mogelijk) toeristen die
waren op dat moment aanwezig in het (de) deel (delen) van de voorziening waar de
toerist verdacht wordt van besmetting bleef. De overige toeristen die de camping bezoeken
dienen de sanitaire richtlijnen te volgen zoals aanbevolen door de Chief Sanitary Inspector

