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GOEDE NIEUWS!
 
Alle winkels en diensten zullen deze zomer geopend zijn op camping Rioclar ***! 
Sportterrein, zwembad, restaurant, kruidenierswinkel, animaties, wildwaterbasis,
enz...  Wij passen een door de Franse autoriteiten gevalideerd sanitair protocol toe.
Het personeel van de camping is getraind in de nieuwe sanitaire maatregelen,
barrièregebaren en we passen versterkte reinigingsmaatregelen toe met aangepaste
virucidale producten.
 

Hier zijn alle belangrijke maatregelen die genomen zijn. Rekening houdend met de
huidige sanitaire verbetering op Europees niveau is het mogelijk dat sommige
maatregelen tegen deze zomer worden verlicht.
 

1- Ontvangst: Er is slechts één persoon per keer toegestaan in de ontvangstruimte. De
receptie is uitgerust met een plexiglas scherm om zowel onze klanten als ons
personeel te beschermen. oppervlakken en contactpunten worden regelmatig
gereinigd met virusdodende producten. de sleutels van de accommodatie worden bij
aankomst gedesinfecteerd. Hydro-alcoholische zeep zullen beschikbaar zijn voor de
gasten.
 

2- Boodschappen: er mogen slechts 3 personen tegelijk in het winkeltje aanwezig zijn.
Oppervlakken en contactpunten worden regelmatig gereinigd met virusdodende
producten. Hydro-alcoholische zeep zijn beschikbaar voor klanten.
 

3- Restaurant: het is mogelijk om in het restaurant te eten of om eten mee te nemen.
De tafels staan minstens 1 meter uit elkaar en het personeel draagt maskers en
handschoenen. Het sanitaire protocol laat toe dat tot 10 personen van dezelfde familie
of groep aan een tafel kunnen zitten. 



 

 We hebben veel ruimte op het terras en in de restaurantzaal zodat alle maatregelen
zonder robleem kunnen worden toegepast. Hydro-alcoholische zeep zullen
beschikbaar zijn voor de gasten.
 
4. Zwembad: toegang tot het zwembad is mogelijk op voorwaarde dat er een afstand
van minstens 1 meter wordt aangehouden tussen mensen van verschillende families.
Het is ook mogelijk om te zwemmen in het Rioclar meertje (50 meter van de
camping), het lauzet meer (7 minuten met de auto) en het Serre Ponçon meer (20
minuten van de camping).
 
5- Accommodatie : na het vertrek van de klant wordt elke accommodatie
gedesinfecteerd door middel van een vernevelingsproces en gedurende minimaal 6
uur tussen elke klant gelucht. De accommodaties zijn onderworpen aan versterkte
reinigingsprocedures met virusdodende producten.
 
6- Sanitaire voorzieningen: klanten worden gevraagd hun handen te reinigen bij het
betreden van het sanitairgebouw. Elk sanitairblok heeft zeepdispensers. De
sanitairblokken worden op regelmatige tijdstippen gereinigd met versterkte
reinigingsprocedures en virusdodende producten Er zijn regelingen getroffen om een
afstand van 1 meter tussen de mensen in de toiletgebouwen te garanderen.
 
7- Animaties: de voorgestelde animaties op de camping zullen het principe van
sociale distantie respecteren. Voor de miniclub worden de handen van de kinderen bij  
ankomst gedesinfecteerd en wordt het programma aangepast om het contact te
beperken. Voor de tieners en volwassenen animaties, onderhouden wij de animaties
die sociale afstandelijkheid garanderen: spierontspanning, aquagym, yoga,
individuele sporten, openlucht bioscoop, enz... Muzikale avonden, bingo, karaoke
zullen worden onderhouden door het respecteren van de barrièregebaren en
afstanden tussen mensen.


