COVID-19 Maatregelen Vakantiepark Koningshof





























Bezoek
De RIVM regels die thuis gelden, zijn ook van toepassing op Koningshof. Zoals onder
andere maximaal 2 personen per dag op bezoek.
Receptie
U bent welkom, maar we schudden geen handen. We geven u onze mooiste glimlach
U draagt een mondkapje
Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
Kom met 1 persoon per familie tegelijk naar de receptie
Volg de looproute
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
U draagt een mondkapje
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 regelmatig wassen
Zwemmen
Het buitenzwembad is dagelijks open van 10.00 tot 20.00 uur
Extra maatregelen Covid-19 in het Buitenzwembad:
Reserveren van een tijdslot is verplicht. Hoe reserveren? Zie apart info blaadje
zwembad.
Maximaal 1 keer per dag kunt u een tijdslot reserveren in verband met beperkte
beschikbaarheid door corona-maatregelen. We controleren hier op
Een tijdslot duurt 45 minuten met maximaal 25 personen per keer
Per tijdslot maximaal 6 personen per gezin
Douches en kleedruimtes zijn gesloten
Zwemmen kinderen alleen? Dan is een zwemdiploma A nodig
Geen eigen ligstoelen toegestaan
Volg de RIVM-richtlijnen en instructies van de Koningshof-medewerkers
Het binnenzwembad is door de landelijke maatregelen gesloten






























Park Shop
U draagt een mondkapje
Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
Gebruik van een mandje is verplicht, u kunt deze zelf desinfecteren
Maximaal 6 personen tegelijkertijd binnen in de Park Shop inclusief medewerkers
Maximaal 3 personen tegelijkertijd in de wachtrij binnen in het Polderhuis
Boodschappen dienen alléén gedaan te worden
Betaal zoveel mogelijk contactloos (telefoon) of via de pin
Desinfectiemateriaal wordt aangeboden bij de entree van het Polderhuis
Restaurant, Snackcafé en Bar
Onze horeca is alleen geopend voor het afhalen van gerechten en drankjes. Indien
gewenst bezorgen we het ook bij u op het park, informeer hiernaar via de receptie
U draagt een mondkapje
Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
Kom met 1 persoon per familie naar het bestelloket
Betaal zoveel mogelijk contactloos (telefoon) of via de pin
Desinfectiemateriaal wordt aangeboden bij de entree van het Polderhuis
De terrassen mogen weer open van 12.00 to 18.00 uur.
Zie openingstijden van het Polderhuis terras op de flyer die in de receptie
verkrijgbaar is
Speeltuin/ Indoor speelruimte
De indoor speelruimte is door de landelijke maatregelen gesloten. De buiten
speeltuin is wel toegankelijk
Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op (bijvoorbeeld bij
drukte)
Ouders moeten zoveel mogelijk buiten de speeltuin blijven, tenzij jonge kinderen
aanwezig en begeleiding noodzakelijk is
Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen
Animatie
Tijdens de schoolvakanties bieden we een aangepast animatieprogramma aan. Via
onze website kan het programma bekeken worden
Houd je aan de richtlijnen van het RIVM
Ons animatieteam houdt 1,5 meter afstand
Indien de deelnemers gebracht moeten worden, wordt dit gelieve gedaan
door 1 ouder/ verzorger
Volwassen toeschouwers zijn helaas niet toegestaan binnen de ‘KIDSZONE’
De ‘KIDSZONE’ is het deel/vlak in het Polderhuis of buiten bij de Minidisco waar
alleen kinderen tot 18 jaar zijn toegestaan

