
WE WILLEN DAT 
U IN ALLE RUST 

VAN UW 
VAKANTIE KUNT 

GENIETEN
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“Ontsnap naar het hart van de Costa Brava, maak opnieuw contact met de 

jouwe en het buitenleven.”



Volgens de instructies van de gezondheidsautoriteiten

hebben we ons aangepast aan het “nieuwe normaal” om 

alle diensten van de càmping veilig te kunnen aanbieden.

We blijven ons protocol en noodplan toepassen om de 

verspreiding van Covid-19 naar de càmping te voorkomen.
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VEILIGHEID VAN DE 
GEZONDHEID

Verbintenis om alle 
toepasselijke 
wettelijke 
voorschriften na te 
leven, gevalideerd 
door een 
certificeringsinsta
ntie (SGS) met de 
badge “SAFE 
TOURISM”.

01
Opleiding van al 
het personeel met 
betrekking tot ons 
protocol en 
noodplan om de 
verspreiding van 
Covid-19 op de 
camping te 
voorkomen.

02
Installatie en 
verwijdering van 
materiële 
middelen om 
besmetting in alle 
faciliteiten van de 
camping te 
voorkomen.

03
Automatisering 
van enkele 
administratieve 
processen en 
gebruik van QR-
codes.

04
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VOORZORGSMAATREGELEN 
VOOR DE SHOONMAAK EN 

DESINFECTIE
Toename in de frequentie van schoonmaak en desinfectie van de

gemeenschappelijke ruimtes met viruciden en desinfectiemiddelen op

alcohol basis.

Desinfectie van de speeltuinen, bankjes en sportterreinen voor de

opening en reiniging gedurende de hele dag.

Zwembaden: desinfectie van vloeren en douches, handhaving van de 

juiste parameters van het zwembadwater, desinfectie van ligbedjes.
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DISTANCING

Kunststof schermen bij de receptie, restaurants en supermarket.

Bewegwijzering en markeringen op de grond om de minimale afstand 
aan te geven bij toegangen en diensten.

Een veilige afstand tussen de tafels bij de restaurants/bars en de 
ligbedjes van het zwembad.

Aanduiding van capaciteit in sanitair blokken om een veilige afstand 
te kunnen garanderen.

Aanpassing van de activiteiten en shows van animatie in verschillende 
delen van de camping om grote samenscholingen te vermijden.
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Camping Interpals is toegewijd om de veiligheidsmaatregelen 

te volgen maar beroept zich ook op de individúele

verantwoordelijkheid ervan uitgaande dat iedereen net als in 

zijn privéleven de aanbevolen maatregelen naleeft.

Houd er rekening mee dat een risico “nul” niet bestaat en dat 

er geen garantie kan zijn dat er geen besmetting zal zijn.
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