Verblijven op Old Putten m.b.t. RIVM-maatregelen
Informatie over de periode t/m 14 juni en de periode vanaf 15 juni

(NATUUR)KAMPEERTERREIN & TREKKERSHUTTEN
Tot en met 14 juni 2020
-Beschikt u over een eigen caravan of camper met sanitaire voorzieningen (chemische
toiletcassette, vuilwateropvang, kookgelegenheid en wasplek)? Dan bent u van harte welkom
op ons (natuur)kampeerterrein!
-De gebruikers van trekkershutten hebben een wc en wasgelegenheid tot hun beschikking.
Voor meer informatie, kunt u het beste contact opnemen met de receptie. Tel. 06-57200739.
-U mag hier overnachten als individu, met partner of met uw eigen (op hetzelfde adres
wonende) gezin. Bezoek is zeer beperkt mogelijk; voor details, zie hieronder.
-Wassen en douchen doet u in uw eigen caravan/camper/tent;
-Er waterkraantjes op de velden.
-Het sanitair gebouw en de slechtweeraccommodatie zijn t/m 14 juni gesloten;
-De stortplaats voor het legen van uw chemisch toiletcassette is geopend. Voor en na het
lozen van uw cassette moet u verplicht uw handen wassen bij het kraantje om de hoek. Er is
zeep.
-Er is een camperservicestation waar campers grijs water kunnen lozen en in de automaat
water kunnen tanken
-Niet vergeten:
*Houd altijd 1,5 meter afstand.
*Ga niet naar plaatsen waar het druk is, ook niet groeperen
*Maximaal 3 personen op/bij uw kampeerplek, tenzij zij tot hetzelfde huishouden behoren en
op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.
*Vanwege het bovenstaande is bezoek beperkt mogelijk. Vraagt u altijd van te voren naar de
mogelijkheden.
*Nies en hoest in uw elleboog en was vaak uw handen met zeep.
*Bent u verkouden? Blijf dan thuis? Hebt u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle
huisgenoten thuis blijven.

Vanaf 15 juni 2020
Het sanitair gebouw met de wc’s, douches en wascabines mag per 15 juni weer
gebruikt worden. Daarbij hanteren wij het protocol van de Recron. Dit betekent dat
iedereen zich aan de geldende regels houdt:

-

Was uw handen vaker en goed, zowel voor als na uw bezoek aan het sanitair
gebouw. Overal staan zeeppompflesjes met zeep;
Houd afstand van elkaar (1,5 meter);
Volg altijd de aanwijzingen van de terreinleiding op;
Vertrek direct na het gebruik van het sanitair;
Houd u aan de looproutes en afstandsmarkeringen;
Was uw handen voor en na het legen van uw chemisch closet; laat de
stortplaats schoon achter!
Het is verboden wegwerpdoekjes te gebruiken in het sanitair gebouw i.v.m.
verstoppingen.
Laat de wc na gebruik schoon achter;
Laat de douches en wastafelcabines schoon achter. Na de douche s.v.p. even de
vloer droog trekken;
Vermijd drukke plaatsen:
Vermijd de drukke tijden in het sanitair gebouw;
Vuilnis afvoeren in de containers op de parkeerplaats (restafval, papier, glas).
Hebt u vragen of wensen, bel met de receptie 0525-681938 / 06-57200739.

En verder:
*Wees geduldig en help de ander, zodat we met elkaar veilig, gezond en prettig
kunnen recreëren. Door de omstandigheden kan alles misschien iets langer duren;
*Risicogroepen, verkouden, niezen, benauwd, keelpijn, lichte hoest, verhoging: blijf
thuis;
*Hoest en nies in uw elleboog;
*Bezoek moet altijd vooraf aangemeld worden, waarbij ook de namen van de
bezoekers genoteerd moeten worden. Zie verder hieronder;
*Maximaal 3 personen op bezoek op/bij uw kampeerplek, tenzij het bezoek tot
hetzelfde huishouden behoort en op hetzelfde woonadres staat ingeschreven.
*Vanwege het bovenstaande is bezoek beperkt mogelijk. Vraagt u altijd van te voren
naar de mogelijkheden. De regels kunnen in de loop van de tijd wijzigen.

Van al onze gasten verwachten wij dat ze de verantwoordelijkheid nemen om de RIVMmaatregelen op te volgen en de 1,5 meter afstand tot andere gasten in acht nemen!
We rekenen op uw begrip en op uw eigen handhaving van het advies.
Bovenstaande mogelijkheden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in de
noodverordening van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.

