Covid-19 maatregelen Vakantiepark Koningshof
Receptie









U bent welkom, maar we schudden geen handen
Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
Maximaal 3 personen tegelijkertijd bij de receptie
Kom met 1 persoon per familie tegelijk naar de receptie
Volg op de vloer looplijnen en afstandslijnen
Bij de receptie staan kaders op de vloer, maak daar gebruik van
Betaal zoveel mogelijk contactloos (telefoon) of via de pin
Desinfectiemateriaal wordt aangeboden bij de entree van het Polderhuis

Huuraccommodaties


Na elk verblijf is er extra aandacht voor schoonmaak en worden alle handcontactpunten ontsmet

Sanitairgebouwen






Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
Desinfectiemateriaal wordt aangeboden bij het betreden van de sanitairgebouwen
De wasbakken zijn om en om afgesloten
Meerdere schoonmaakrondes per dag door extern bedrijf
Handen minimaal 20 seconden wassen

Zwemmen









Volg de RIVM-richtlijnen
Stoplicht rood = zwembad vol. Graag even geduld.
1 eruit>>1 erin. Stoplicht groen = u kunt naar binnen
U kunt per keer, i.v.m. doorloop, maximaal 1,5 uur gebruikmaken van het zwembad
Dagbezoek kan helaas geen gebruikmaken van het zwembad
Vóór aankomst badkleding aan en in eigen accommodatie naar toilet
In het binnen- en buitenbad: per bad maximaal 25 personen
Desinfectiemateriaal wordt aangeboden bij de entree van het zwembad
Entree met zwembadkaartje.

Park Shop










Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
Maximaal 6 personen tegelijkertijd binnen in de Park Shop
Maximaal 3 personen tegelijkertijd in de wachtrij binnen in het Polderhuis
Boodschappen dienen alléén gedaan te worden
Volg op de vloer looplijnen en afstandslijnen
Bij de kassa staan wachtstrepen op de vloer
Betaal zoveel mogelijk contactloos (telefoon) of via de pin
Gebruik van een mandje is verplicht
Desinfectiemateriaal wordt aangeboden bij de entree van het Polderhuis

Restaurant, Snackcafé en Bar











Wanneer u binnen wilt eten, dient u via de receptie een tafel te reserveren
Wanneer u buiten wilt eten, is een reservering niet noodzakelijk
Medewerkers gebruiken zo veel mogelijk een serveerwagen om 1,5 meter afstand
tot gasten te houden
Een maximum van 40 personen is in het restaurant welkom en 30 personen in het
snackcafé en bar. Buiten op het terras is geen maximum.
Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
Maximaal 3 personen tegelijkertijd in de wachtrij van het snackcafé
Kom met 1 persoon per familie tegelijk naar het bestelloket
Volg op de vloer looplijnen en afstandslijnen
Betaal zoveel mogelijk contactloos (telefoon) of via de pin
Desinfectiemateriaal wordt aangeboden bij de entree van het Polderhuis

Speeltuin/ Indoor speelruimte





Kinderen tot 18 jaar kunnen met elkaar spelen
Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op (bijvoorbeeld bij
drukte en/of extra schoonmaak)
Ouders moeten zoveel mogelijk buiten de speeltuin blijven, tenzij jonge kinderen
aanwezig
Ouders houden 1,5 meter afstand tot andere mensen

Animatie






Houd je aan de richtlijnen van het RIVM
Ons animatieteam houdt 1,5 meter afstand
Kidsclub/mindisco/theater: activiteiten in de Prinsenhof, maximaal 40 kinderen per
tijdvak
Indien de deelnemers gebracht moeten worden, wordt dit gelieve gedaan
door 1 ouder/voogd
Volwassen toeschouwers zijn helaas niet toegestaan binnen de ‘KIDSZONE’



De ‘KIDSZONE’ is het deel/vlak in de Prinsenhof of buiten bij de Minidisco waar
alleen kinderen tot 18 jaar zijn toegestaan

