HUIDIGE REGELS VOOR DE REGIO LOMBARDIJE *
Per 08.10.2020 onder voorbehoud

U moet de volgende drie regels bevestigen om toegang te krijgen tot
Piantelle:

R U heeft de afgelopen 14 dagen geen griepachtige symptomen vertoond. Dit houdt
in hoesten, keelpijn, vermoeidheid, ademhalingsmoeilijkheden, smaak- of
reukverlies, diarree en/of braken.

R U heeft de afgelopen 14 dagen geen contact gehad met iemand die positief op
COVID-19 heeft getest.

R U leest en accepteert de onderstaande regels om uw veiligheid en die van anderen
te garanderen.
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•
•
•
•

•

•

LOKALE REGELS

Mondkapjes zijn verplicht in openbare gesloten ruimtes te dragen en vanaf 7.10.2020
zijn deze ook verplicht op openbare open plekken waar u de sociale afstand van 1
meter niet kan behouden. U dient dus altijd een mondkapje bij u te hebben voor het
geval dit het nodig is. Deze verplichting geldt niet voor kinderen onder de 6 jaar of als
u sporten beoefend.
In winkels en restaurants kan de temperatuur gemeten worden en iedereen boven
37,5 ° C mag niet naar binnen.
Iedereen met COVID19-symptomen moet de lokale autoriteiten op de hoogte
brengen door 1500 te bellen, zich te isoleren en niet naar de eerste hulp te gaan.
Groepsbijeenkomsten zijn niet toegestaan (elke bijeenkomst waarbij de
veiligheidsafstand van 1m niet mogelijk is).
Strand: Dezelfde regels zijn van toepassing als hierboven, sociale afstand, geen
groepsbijeenkomsten, maskers en als u een parasol opzet, heeft u 10 m2 vrije ruimte
nodig
Als u de afgelopen 14 dagen in België, Tsjechië, Frankrijk, Nederland, Spanje of het
VK bent geweest, moet u online een enquête invullen en wordt u gevraagd een
COVID-test uit te voeren.
De enquête staat online: www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero

CAMPING REGELS

RECEPTIE
• Inchecken: één persoon per groep of gezin moet inchecken. Er kunnen maximaal drie
personen tegelijk in de receptie zijn. Anderen moeten buiten wachten.
• Handen wassen: gasten die de receptie binnenkomen, moeten hun handen wassen
met de beschikbare handgel.
• Gezichtsmaskers moeten worden gedragen in gesloten ruimtes zoals de receptie,
gemeenschappelijke toiletgebouw en restaurant of wanneer de veiligheidsafstand van

* Regels volgens de Ord. van 08/10/2020 van Lombardije en kan op elk moment worden gewijzigd.

1 meter niet kan worden gehandhaafd. Een nieuwe maatregel vanaf 17.08.2020
verplicht ons vanaf 6 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends een mondkapje te dragen.

RESTAURANT
•
•
•
•

U dient uw gezichtsmasker te dragen als u niet aan tafel zit.
Minder tafels zorgen nu voor 1 meter tussen elke persoon. U dient uw tafel van
tevoren reserveren.
De temperatuur wordt bij binnenkomst gecontroleerd en kan niet hoger zijn dan 37,5
° C.
"Thuis" Bezorgopties worden u bij de receptie aangeboden. De bestellingen op
levering zijn beperkt er is een mogelijkheid dat u gevraagd wordt om zelf uw
bestelling op te halen bij het restaurant.

STAANPLAATSEN
•
•

U dient een veiligheidsafstand van 1 meter aan te houden tussen u en uw
aangrenzende kampeerplaats.
De deur of opening naar uw tent, camper, caravan, moet zo worden opgesteld dat er
minimaal 3 meter tussen uw deur en de deur van de buren zit. We kunnen u vragen
om uw tent, camper of caravan te verplaatsen als u zich niet aan deze regel houdt.

TOILETBLOKKEN
•

•
•
•

Om de andere wastafel, toilet en douche worden gesloten. Dit om minder gasten
tegelijk in de blokken te hebben. De veiligheidsafstand van 1 meter moet sowieso
worden aangehouden.
Maximaal 4 personen op elk moment in de toiletblokken
We hebben de reinigingsprocedures geüpgraded om ervoor te zorgen dat alle
oppervlakken regelmatig worden gedesinfecteerd.
We maken de toiletblokken minstens drie keer per dag schoon.

ZWEMBAD & SPEELVELD
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Er zijn maximum 75 personen tegelijkertijd in het grote zwembad toegestaan (En
maximum 19 in het kinderzwembadje) & men dient in het water 2,5 meter
afstand te behouden.
In het solarium zijn de ligstoelen en parasollen op veilige afstand geplaatst en
mogen niet worden verplaatst.
U moet douchen voordat u het zwembad betreedt
De badmeester kan u vragen uit het water te gaan of toegang tot het
zwembadgedeelte te weigeren als het limiet is bereikt
Alle andere zwembadregels worden toegepast (zwembandjes voor kleine
kinderen, geen eten en drinken in het zwembadgedeelte, verboden te roken, enz.)
De speeltuin is geopend voor de kinderen en de 1 meter afstand dient te
worden behouden.
U kunt overal desinfekterende gel vinden voor gebruik.
Ouders moeten er voor zorgen dat kinderen sociale afstand begrijpen.
We raden U aan de handen van de kinderen vaak te wassen.

* Regels volgens de Ord. van 08/10/2020 van Lombardije en kan op elk moment worden gewijzigd.

