Deze instelling heeft een reeks maatregelen moeten nemen om de verschillende verordeningen toe te passen die
van toepassing zijn in de huidige gezondheidscrisis als gevolg van COVID 19
Maatregelen van de camping om besmetting door Covid-19 te voorkomen
 Stel een specifiek preventie-, calamiteiten-, reinigings- en desinfectieplan op voor COVID-19
 Geef het personeel persoonlijke beschermingsmiddelen en voorzie alle gemeenschappelijke ruimtes van een
hydro-alcoholische oplossing.
 Informatieposters over symptomen, preventie en overdracht van Covid-19
 Informatieborden over mobiliteit buiten en binnen de inrichting volgens de huidige fase
De diensten en gemeenschappelijke ruimten zijn pas in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid geopend
als ze naar fase II gaan, die naar schatting op 1 juni zal plaatsvinden.
 Toiletvoorzieningen. Zwembaden. Verwarmd en buitenshuis. Bar en restaurant. Petanque en
kindergedeelte.
Regels voor klanten tijdens hun verblijf op camping Racó.
 Respecteer de regels van het huishoudelijk reglement.
 De mobiliteit binnen de camping is in overeenstemming met de tijdschema's en voorwaarden die door het
ministerie van Volksgezondheid in elke fase zijn vastgesteld, met uitzondering van de voorwaarden die nodig
zijn om zich buiten de camping te begeven.
 Niet-ingezetenen mogen niet binnenkomen zonder een ontvangstvergunning.
 Vergaderingen van meer dan 6 personen zijn niet toegestaan op een perceel.
 Het is verplicht om een veiligheidsafstand van 2 m. te houden met andere mensen en een masker te dragen
wanneer zij hun perceel verlaten.
Binnen deze maatregelen hebben we u tijdens het boekingsproces geïnformeerd over de voorwaarden waaraan u als
klant moet voldoen bij het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en andere servicebeperkingen die door de
huidige regelgeving worden opgelegd. Ze staan allemaal tot uw beschikking zowel aan onze receptie als op onze
website www.campingraco.com voor uw consultatie en herdenking op elk moment.
Als KLANT verbindt u zich ertoe de vastgestelde maatregelen voor afstand na te leven, evenals het gebruik van de
middelen die als verplicht of aanbevolen worden beschouwd tijdens uw verblijf in de inrichting, zowel door de wet
als door het hygiënisch-sanitair protocol zelf, dat door de inrichting is goedgekeurd.
Als KLANT neemt u alle gevolgen van uw niet-naleving op zich met betrekking tot de preventieve maatregelen,
waarbij u ervan op de hoogte wordt gesteld dat deze niet-naleving kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van
uw verblijfscontract, waardoor uw verblijf wordt geannuleerd zonder dat u recht heeft op een terugbetaling.
Dat al deze maatregelen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van het hotelbedrijf, evenals in het recht op
aanpassing van het hotel. Bijgevolg behoudt deze ESTABLISHMENT zich in geval van niet-naleving, en onder de
bescherming van de toepasselijke regionale regelgeving, het recht voor om het verblijf op voorhand te beëindigen.
Alle verplichtingen en gevolgen die voortvloeien uit de naleving van alle veiligheidsmaatregelen worden uitgebreid
tot alle personen, met inbegrip van minderjarigen, die deel uitmaken van de gezinseenheid die deze wooneenheid
bewoont.
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