Naturistenvereniging Atlanta
Atlanta: samen staan voor naturisme, verbondenheid, creëren en recreëren

NB 21.016
Welkom op het terrein bij Atlanta!
Beste leden en gasten,
Vanaf 27 maart 2021 is camping weer open voor het
ontvangen van de leden en de gasten. Met behulp van
deze flyer wil het bestuur van Atlanta je graag informeren
over de maatregelen die wij zelf nemen om verspreiding
van het Coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Wij
volgen uiteraard de ontwikkelingen op de voet en laten
ons leiden door de adviezen van het RIVM. Wij realiseren
ons dat het kamperen nu toch wel even wat anders is
dan dat we gewend zijn. Het optimaal gebruik maken van
onze faciliteiten is helaas niet altijd mogelijk.
Het bestrijden van het coronavirus vraagt om de nodige
aanpassingen, mede daardoor kunnen wij de camping toch nog veilig openstellen.
Door de anderhalve meter regel is het hier en daar wel wat behelpen. Wij vragen daar
begrip voor. Echter! Alleen met jullie medewerking kunnen we heerlijk en
verantwoord op het terrein van Atlanta verblijven.
Wij dragen uiteraard de nodige zorg , zoals je dat van ons
gewend bent, voor een goede hygiëne op de camping. Wij
hebben extra aandacht voor: Het schoonmaken van de
verblijfsruimten en de zogenoemde “handcontactpunten” In
verschillende gebouwen tref je desinfecteermiddel aan en
gebruik het. Kortom; je loopt zo geen extra risico tijdens je
verblijf en kunt zorgeloos van je verblijf genieten.
Wat kun je zelf doen?
Het is wel belangrijk om de inmiddels overbekende RIVM maatregelen op te volgen
namelijk:
- Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk
of smaak? Blijf thuis. Ziek uit.
- Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.
- Begroeting op een andere wijze dan een hand, knuffel of kus te geven is prima;
- Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep;
- Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;
- Aan de andere zijde praktische informatie
over de gang van zaken gedurende jouw verblijf op de camping.-
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Anderhalvemetersamenleving
Op het terrein en in de gebouwen is het noodzakelijk om 1,5 meter afstand te
houden. Dit vraagt veel discipline van ons allen en geeft praktische ongemakken,
b.v. bij het gebruik van sanitaire voorzieningen. Onze sanitaire ruimtes zijn niet
gebouwd op basis van de anderhalve meter regel, vandaar dat wij nu wat
moeten improviseren. Wij hebben op ons terrein twee sanitaire gebouwen. Benut
beide gebouwen. Om het allemaal volgens de regels te laten verlopen hebben wij
de volgende maatregelen genomen.
Sanitaire ruimten
1. Ga als gezinsleden samen naar de doucheruimte.
2. Beperk je tot kort douchen! Föhnen, tandenpoetsen, scheren etc. kan ook
in je caravan plaats vinden. Hiermee voorkom je onnodige wachttijden.
3. Maximaal 2 personen in de doucheruimte, ook daar 1,5 meter afstand.
4. Als de ruimte bezet is wacht je op 1,5 meter van elkaar in de hal of buiten
5. Toiletbezoek kan in het Praethuys en in beide sanitaire gebouwen.
Op het terrein
1. Sociale contacten: Gezellig met mede kampeerders kletsen is geen
enkel probleem maar vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.
In het Praethuys vinden geen groepsactiviteiten plaats.
Een drankje pakken mag (zelfbediening)
Gezamenlijk koffiedrinken op zondagmorgen kan alleen op het terras
2. Jeu de boules: is toegestaan maar ook hier de corona-regels opvolgen.
3. Zwemmen: Ons zwembad is niet groot maar wel groot genoeg om even
lekker op te frissen. Zwemmen kan dus maar ook hier blijven de
maatregelen van afstand houden en drukte vermijden van kracht.
4. Terras: Op het terras geen tafels bij elkaar schuiven maar ga 1,5 meter
uit elkaar zitten. (geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden)
5. Sauna: Voor gebruik van de sauna op dinsdag en vrijdag is reservering
bij de receptie verplicht. Wij laten een beperkt aantal saunagasten toe.
-Zie ook de instructies op het terrein-
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