Forholdsregler vedrørende Corona-virus
Pladsen er åben!
For mange danskere er deres campingvogn eller lejede campinghytte at sidestille med et sommerhus.
MEN der er selvfølgelig forholdsregler omkring brugen af fælles arealer som vi er nødt til at overholde, hvis
vi skal holde smitterisikoen lav, og dermed leve op til vores fælles ansvar over for hinanden.
1. RECEPTION
Kun 4 personer, eller 1 familie ad gangen i reception og forretning. Kig lige gennem døren, inden du går ind,
og vent udenfor, til der igen er plads.
2. FÆLLES KØKKEN
Max 5 personer ad gangen - hold afstand!
Udvælg 1 person fra familien der laver den del af maden, der skal tilberedes i fælleskøkkenet. Overvej i det
hele taget, om ikke maden kan tilberedes i campingvognen eller i hytten.
Vi sætter håndsprit/håndsæbe til rådighed i køkkenet.
3. TOILETTER
Vi sørger for, at der bliver gjort hyppigere rent på de toiletter, som er åbne.
Vi henstiller dog til alle, så vidt muligt, bruger eget toilet i vognen eller i hytten.
Vær omhyggelig med håndvask og afsprit gerne hænderne. Tag gerne det håndsprit som i har i hytterne
eller campingvognen med hjemmefra. Vi har stillet håndsprit/sæbe til rådighed på alle fælles arealer. Der er
til fri afbenyttelse, så længe lager haves.
4. TV-STUE OG FÆLLES OPHOLDSSTUE
Max 5 personer må opholde sig i opholdsstuen ad gangen – hold afstand!
5. LEGERUM
Max 5 personer må opholde sig i opholdsstuen ad gangen – hold afstand!
6. ER DU SYG - SÅ BLIV HJEMME!
Hvis du er syg, så forventer vi, at du udskyder din ankomst, til du igen er symptomfri.
7. VED AFBUD – AFBESTILLING
Hvis ikke I har mod på at tage på camping alligevel, så gælder de almindelige afbestillings betingelser som
campingpladsen her har fastsat. https://thyboroncamping.dk/wordpress/wpcontent/uploads/2020/06/Afbestillingsregler_camping_hytter_vaerelser.pdf
Du kan læse mere om de gældende regler, fastsat af konkurrence- & forbrugerstyrelse, i forhold til
afbestilling vedr. Covid-19
https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/coronavirus/corona
Vi ville jo rigtig gerne hilse på jer alle og give et fast håndtryk, men i lyset af denne situation, må vi lige
vente lidt med den del. I er også velkomne til at ringe til receptionen i stedet for at komme ind tlf.: 97 83 12
77.
Vi glæder os til at se jer! Pas godt på jer selv og hinanden!
Mange hilsner fra
Lars og Lene
Thyborøn Camping, Hotel & Hytteby

