Coronaprotocol voor de gasten van Camping de Muie
In verband met Coronavirus geldt tijdens uw verblijf deze regels.
U bent verplicht zich aan deze regels te houden en aan de maatregelen van de Nederlandse overheid.
Wij handhaven op de naleving van deze regels. Samen gaan wij de strijd aan tegen het coronavirus,
zodat wij allemaal kunnen genieten van een fijn verblijf op Camping de Muie.
Geniet van de omgeving en van de dingen die wel kunnen. Alleen al de natuur, het strand, de mooie
omgeving. Ook nu heeft een verblijf op Camping de Muie u veel te bieden.
Altijd...
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar ook op de camping. Ook bij en in uw verblijf houdt u
afstand van 1,5 meter bij niet huisgenoten. Ook samenscholing op de camping en ons strand
is niet toegestaan.
• Ga niet met drie personen of meer op pad (gezinnen uitgezonderd), behalve als je kunt
garanderen dat je 1,5 meter afstand van elkaar houdt.
• Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, dan gaat u naar huis of komt u niet
naar de camping!
• Was je handen regelmatig langer dan 20 seconden met water en zeep.
• Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elle boog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg.
• Meldt u meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke
huisarts en bel gelijk de receptie.
• Telefoon receptie: +31 (0)166 70 02 06.
• Telefoon plaatselijke huisarts: +31 (0)166 66 41 26 of +31(0)166 66 24 00 na 1700 uur en in
het weekend +31 (0)164 27 38 55.
• Volg de corona-maatregelen die in Nederland gelden www.rivm.nl en de aanwijzingen van het
personeel op.
• Betaal NIET contant.
Mag ik logees ontvangen?...
• Het is vanaf maandag 1 juni 2020 toegestaan om kleinkinderen te laten overnachten. Wel
geldt hier ook de 1,5 meter regel.
• Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3
personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
• Binnen mag geen bezoek worden ontvangen behalve kleinkinderen. Dit komt omdat in
stacaravans / chalets / toercaravans niet de 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden
bewaard. Als de ruimte in een stacaravan / chalet / toercaravan wel kan worden
gegarandeerd wordt dit toegestaan. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar
vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden.
Tennisbaan…
• Spelers (alle leeftijdscategorieën) hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tijdens het
vrijspelen op de baan.
• Ga tijdens het wisselen van baanhelft niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).

KidsClub…
• Voor alle activiteiten werken wij uitsluitend met reserveringen via de website op
www.campingdemuie.nl
via
het
menu
en
dan
“reserveren”
of
www.campingdemuie.leisurehub.nl. U kunt uitsluitend telefonisch reserveren indien u niet
over een internet verbinding beschikt tussen 14.00 en 16.00 op nummer +31 (0)166 – 70
02 06.
Speeltuin…
• Kinderen tot en met 17 jaar mogen samen spelen in een speeltuin als zij gezond zijn: niet
kuchen, hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. De groep moet niet te groot zijn. Het
RIVM noemt geen maximum groepsgrootte. Ouders wordt gevraagd zelf een inschatting
te maken en daarbij het gezond verstand te gebruiken. Ouders/verzorgers die toezicht
houden dienen altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Zwembad …
• Wij werken uitsluitend met reserveringen (via website op www.campingdemuie.nl via het
menu en dan “reserveren” of www.campingdemuie.leisurehub.nl. U kunt uitsluitend
telefonisch reserveren indien u niet over een internet verbinding beschikt tussen 14.00 en
16.00 op nummer +31 (0)166 – 70 02 06.
• Elke dag hebben wij een blok tussen 10.00 en 11.00 uur gereserveerd voor de serieuze
banen zwemmers. Speciaal voor de mensen die van rustig zwemmen houden. De baden
zijn dan niet toegankelijk voor de jeugd.
• Tussen 11.00 en 21.00 uur kunt u reserveren voor het recreatief zwemmen. Dit is verdeeld
in blokken van één uur. Reserveer niet voor de gehele dag i.v.m. de beperking van het
aantal zwemmers.
• Tijdens het zwemmen is het toegestaan binnen 1,5 meter van elkaar te komen. Het is niet
gewenst elkaar actief op te zoeken of te benaderen.
• Jongeren tussen de 13 en 18 jaar dienen wel afstand te bewaren buiten het zwembad en
op het terras rondom het zwembad ten opzichte van volwassenen.
• Volwassen dienen wel 1,5 meter afstand te bewaren buiten het zwembad en op het terras
rondom het zwembad.
• Het zitten op de trap en kanten is niet toegestaan zowel in het kinderbad als het grote
bad.
• Voor de ligweide hoeft niet gereserveerd te worden. Wel dienen de regels van het RIVM in
acht te worden genomen.
• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
• Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.
• Trek thuis je badkleding aan. Bij het zwembad hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’
uit te trekken.
• Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembad bezoek je handen met water en
zeep, minimaal 20 seconden.
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
• Verlaat na het zwemmen direct het zwembad en terras via de routing naar de aangewezen
uitgang.
Horeca …
• De Happerij en Cafetaria zijn gesloten. Wel bezorgen wij snacks en maaltijden tot aan uw
caravan, chalet, tent etc. Hiervoor kunt u bestellen. Zie www.campingdemuie.nl/dehapperij
• Het Bruin Café is geopend. Hiervoor gelden onderstaande spelregels;
• Wij werken uitsluitend met reserveringen (via website op www.campingdemuie.nl via het
menu en dan “reserveren” of www.campingdemuie.leisurehub.nl. U kunt uitsluitend
telefonisch reserveren in dien u niet over een internet verbinding beschikt tussen 14.00
uur en 16.00 uur op nummer +31 (0)166 – 70 02 06.
• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
• Met uitzondering van:
o aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke

•
•
•
•
•
•
•
•

huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar
zitten
o aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die
uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of
griepklachten.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Was thuis grondig je handen.
Was na het toiletbezoek grondig je handen.
Betaal contactloos pin of mobiel. Wij nemen GEEN contant geld aan.
Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende
1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd.
Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met deze regels kan op
jou worden verhaald.

Sanitaire ruimtes …
• Bij bezoek aan het toilet of douche dient u een label op te hangen. De groene label is voor
het toilet, de roze is voor de douche. Per plaats worden 1 groene en 1 roze label verstrekt.
• De toiletten mogen alleen gebruikt worden door gasten met een seizoen of toeristische
kampeerplaats. Deze gasten worden geadviseerd om gebruik te maken van de eigen
sanitaire voorzieningen.
• Gasten met een stacaravan / chalet mogen dus GEEN gebruik maken van de sanitair
gebouwen.
Wasserette …
• Deze is open. Munten zijn verkrijgbaar op de receptie of telefonisch te bestellen op +31
(0)166 – 700 206
Receptie…
• Is alleen telefonisch op nummer +31 (0)166 – 70 02 06 bereikbaar tussen 11.00 uur en 20.00
uur (bijvoorbeeld voor gasflessen, opladen SEP-kaarten e.d.) of na afspraak.
• Voor het bezoek aan onze receptie kunt u een afspraak maken op bovenstaand nummer.
• Kom alléén naar de receptie.
Afwasplaatsen…
• Houdt 1,5 meter afstand.
• Bij de verschillende sanitaire locaties is het dus niet mogelijk om beide afwasplaatsen en
spoelbakken gelijktijdig te gebruiken.
• Uitsluitend gasten van een toeristische plaats mogen gebruik maken van deze voorzieningen.
Chemisch toilet…
• Was voordien uw handen in uw verblijf.
• Voorkom verstoppingen en leeg het chemisch toilet niet gelijk in een keer.
• Zorg dat in uw toilet alleen de zaken zitten die er in horen en afbreekbaar zijn.
• Spoel goed door zodat de plaats zo hygiënisch mogelijk blijft.
• Neem zelf een hygiëne-desinfectie-doekje mee en reinig voor gebruik de spoelknop en doe
dat ook na gebruik.
• Gooi dit doekje in de prullenbak die bij het chemisch toilet staat.
Containers…
• Bij uw bezoek aan de vuil- en papiercontainer adviseren wij u voor en na uw bezoek uw handen
te wassen of handschoenen te dragen.

Evenementen…
• Alle evenementen zijn tot 1 september afgelast. Ook de evenementen die in het infoboekje
staan.
• Er worden wel aangepaste activiteiten georganiseerd. Kijk hiervoor op
facebook.com/campingdemuie.

Toiletgebruik…
• Het is verboden hygiëne doekjes in uw toilet te werpen. Ook niet in uw eigen chemisch toilet.
Voorkom verstoppingen!

Er op uit
Welkom in de regio…
‘U bent van harte welkom in deze mooie regio. Gedraag u verantwoordelijk, dat zullen de lokale
bewoners waarderen en samen zorgen we ervoor dat u kunt blijven recreëren!’
Even van de camping af en erop uit! Een frisse neus halen, lichaamsbeweging en genieten van de
natuur of een boodschap halen. Laten we in deze tijd er samen voor zorgen dat het veilig en mogelijk
blijft. Naleving van de regels draagt daaraan bij!
Vermijd als bestemming drukke plekken en drukke tijdstippen. Uw gastheer/gastvrouw kan u hierover
informeren. Voorkom te veel drukte in natuur- en andere gebieden, blijf anders in of bij uw
vakantieverblijf.
Winkelen…
Alle ondernemers in Sint Maartensdijk en de omgeving ontvangen u graag in hun winkel.
In Sint Maartensdijk zijn de winkels corona proof geopend. Overal wordt de 1,5 meter in acht
genomen. In de Lidl bijvoorbeeld mag u maar met 1 persoon per gezin te gelijk naar binnengaan en is
een winkelwagen verplicht (houdt u aan deze regel). Probeer de frequentie van uw bezoek aan deze
winkels zo laag mogelijk te houden.
Uit eten?...
Op de camping bezorgen wij graag maaltijden bij u aan de caravan. Kijk hiervoor op
www.campingdemuie.nl/de-happerij
Erop uit…. Zorg voor een goede voorbereiding…
• Check de website www.zeelandveilig.nl voor actuele informatie over bijzondere maatregelen
zoals afsluiting van gebieden, paden en wegen en parkeerplaatsen- en richtlijnen.
• Maak gebruik van fiets- en wandelapps zodat u uw route nauwkeurig kunt uitstippelen.
• Horecagelegenheden zijn op dit moment nog gesloten. Neem daarom bij een langere tocht
eten en drinken voor onderweg mee.
• Wilt u bijvoorbeeld een attractie, museum of markt bezoeken, kijk dan eerst op de betreffende
website of het geopend is en neem notitie van de Coronamaatregelen.
Onderweg: wandelen & fietsen…
• Sta niet onnodig stil en zorg voor een vlotte doorgang. Voorkom te allen tijde groepsvorming.
• Houd rekening met afsluitingen of eenrichtingverkeer op plekken waar het (anders) niet
mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zoals uitkijktorens en smalle paden.
• Wees altijd voorzichtig! Pas op met risicovolle manoeuvres, breng je zelf en anderen niet
nodeloos in gevaar.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze regels mail naar info@campingdemuie.nl of telefonisch op
nummer +31 (0)166 – 70 02 06 of stuur een WhatsApp.
Wij wensen u een fijn verblijf op Camping de Muie.

Team Camping de Muie

