Welkom in de Jura!
Wij doen er alles aan om te voldoen aan de geldende gezondheidsvoorschriften met de
reinigings- en desinfectievoorschriften met gecertificeerde middelen, voor elke plaats en
activiteiten. Wij hebben maatregelen ontwikkeld om u op een veilige en verantwoorde manier
te ontvangen.
Wij vragen u om de barrière en afstandsgebaren tijdens uw verblijf te respecteren, omdat de
niet-verspreiding van het virus afhankelijk is van ieders verantwoordelijkheid.
Wij wensen u een fijne vakantie!

1. Ontvangst
•
•
•
•
•
•

Respecteer de aan gegeven richtingen en afstanden
Ontsmet uw handen bij de ingang
De ontvangst wordt uitgevoerd in overeenstemming met de afstand regeling, één
persoon per reservering; 10 personen maximum en tegelijk in de receptie
De sleutel gedesinfecteerd inleveren
Betaling van het saldo vóór uw aankomst via de website met een creditkaart om
contacten te beperken
Wij nodigen u uit om onze app te downloaden

2. Het zwembad LES LAGONS
De toegang is gereserveerd voor de kampeerders op basis van twee entrées per dag
en per persoon (binnen de limiet van het totaal toegestane personen tegelijk).
Als het aantal toegestane personen wordt overschrijden, kan het personeel tijdelijk de
toegang tot zwembad sluiten.
Zijn toegankelijk met afstand tussen de gasten:
•
•
•
•
•
•
•

De peuterbaden met minimumafstand van 2 meter (=4m2) maximum 5 personen
De binnen en buitenbaden met minimumafstand van 2 meter (=4m2)
Het bubbelbad maximum 6 personen
De binnen en buiten toiletten
De water emmer “Tour à Pipo” maximum 10 personen
De waterglijbanen
De piramide klimrek maximum 10 personen

•
•
•
•
•
•

Zijn gesloten:
De kleedcabines
De sauna en stoombad
De lockers
Het springkussen.
De stoelen en ligstoelen
De haar- en handdrogers

Er is gel om uw handen te ontsmetten bij de ingang en langs de uitgestippelde route om bij
het zwembad te komen.

Wij hanteren strikte normen om het zwemwater te zuiveren en te desinfecteren, zo
voldoet het zwemwater in onze zwembaden aan de normen die door de
Volksgezondheid worden voorgeschreven.
De zwembaden worden meerdere keren per dag gecontroleerd.
Wij verhogen de frequentie van de schoonmaak procédure door het reinigen en
desinfecteren van de oppervlakken die vaak aangeraakt worden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij vragen u:
Een douche te nemen buiten het zwembad, in uw locatie of sanitair van de camping
Om in uw badkleding naar het zwembad te komen (shorts zijn niet toegestaan)
Neem een tas mee voor uw spullen, neem geen waardevolle spullen mee ( er kan
geen beroep worden gedaan op verloren of gestolen kleding en voorwerpen)
Respecteer de aangegeven richtingen en houdt afstand van elkaar. Ook als u in de rij
staat.
Een masker te dragen in de entree en de toiletgebouwen
Volg de richting om buiten te komen.
Plaats uw schoenen en slippers op de schoenenplanken
Ga door het voetbad, één persoon tegelijk
Respecteer de afstand van elkaar in het water (2 meter = 4m2) rondom de
zwembaden en overal in het park.
Vermijd drukte en zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door niet te
lang te blijven.
Volg de aanwijzingen op van toezichthouders en handhavers.
Verlaat het zwembad zonder te douchen.

3. Uw accommodatie
Er is een specifieke schoonmaakprocedure ingevoerd om u in alle rust van uw
accommodatie te laten genieten. Onze schoonmaakteams zijn getraind om in deze
specifieke context in te grijpen.
• De speciale schoonmaak wordt uitgevoerd door ons teams met de juiste uitrusting:
Maskers, handschoenen, hydroalcoholische gel
• Speciale schoonmaak met gecertifieerde desinfecterende middelen
• Ventilatie van de accommodatie gedurende meerdere uren tussen de wisseling van
verhuurders
Lakensets die door onze serviceprovider zijn gereinigd met een speciale COVID voorschrift
en vervolgens in plastic zijn geplaatst (bedden niet opgemaakt); wij vragen u aan het einde
van uw verblijf uw lakens te verwijderen en in vuilniszakken te deponeren.

4. Animatie/activiteiten en avondentertainment
Versterking van buiten activiteiten, geen collectieve sportactiviteiten zoals voetbaltoernooien
of waterspelen.
Beperking tot 10 personen voor elke activiteit zone (aquagym, boogschieten, lasergames
enz.….)
Reiniging en desinfectie van ruimtes en apparatuur na elk gebruik.
De avonden worden allemaal onderhouden (behalve de disco-avonden) ze zullen
voornamelijk buiten worden uitgevoerd; het aantal plaatsen is beperkt afhankelijk van het
respect voor afstand.
Kinderclub; Activiteiten op afstand, manueel, artistieke activiteiten, speurtochten.
Regelmatig handen wassen; desinfectie van spellen na gebruik. Bevoorrechte
buitenactiviteiten.

De activiteiten die buiten worden georganiseerd, worden uiteraard bij onze partners
onderhouden; Onze partners leven alle veiligheidsvoorschriften na om hun activiteiten in alle
veiligheid te garanderen.

5. De sanitaire voorzieningen
Er is een specifieke schoonmaakprocedure ingevoerd. Onze schoonmaakteams zijn getraind
om in deze specifieke context in te grijpen.
• De gebouwen worden tweemaal per dag schoongemaakt en ontsmet door onze
teams
• Zelfbedieningszeepdispenser bij de ingang van elk gebouw
• Was, voordat u de wasruimte betreedt uw handen
• Draag uw masker in de gangen en gemeenschappelijke ruimtes van het sanitair.
Respecteer alstublieft de COVID-handelingen, was zo vaak als mogelijk uw handen
• Wacht buiten in de rij en respecteer de sociale afstand, niet onnodig in de gangen
van de toiletgebouwen bivakkeren.

6. Faciliteiten
•
•
•

Het strand: water activiteiten, zwemmen zijn toegestaan. De afstandsmaatregelen
blijven overal van toepassing vandaag de dag
De winkels, snackbar, minigolf en verhuur van waterfietsen, kano’s, paddels zijn
geopend. Er is geen restaurant, maar de snackbar heeft afhaalmaaltijden. Deze
professionals stellen ook hun procedures op om u veilig te ontvangen.
De speeltuinen en sportterreinen zijn toegankelijk

