
Instructie document
Sanitair gebouw met corona

maatregelen



Omdat het pad richting
het toiletgebouw te smal
is om 1 ½ meter afstand
tot elkaar te houden, 
gaan we met eenrichtings
verkeer werken. Zowel
dames als heren lopen via 
het gebruikelijke pad naar
de douches en toiletten.



Komt u uit het 
toiletgebouw dan volgt u 
de aanwijzingen op de 
deur: de dames lopen via 
het terras van de 
recreatieruimte terug 
naar de camping. De 
heren lopen via de jeu de 
boules baan.



Voor u het 
toiletgebouw 
binnengaat wil ik 
u vragen eerst 
uw handen te 
desinfecteren.



Wilt u gebruik maken van het 
toilet dan kunt u op de 
buitendeur zien welk toilet 
beschikbaar is. Het bordje
van het toilet dat u gaat
gebruiken zet u van vrij naar
bezet voor u het gebouw
binnen gaat. Vergeet niet bij
vertrek het bordje weer op 
vrij te zetten.



De kleuren oranje
en paars boven de 
bordjes “bezet en 
vrij” hangen ook
op de deuren van 
de toiletten. 



Na het toiletbezoek kunt u 
uw handen wassen bij 1 van 
de 2 wastafels. Helaas is de 
tweede wastafel niet op 1 ½ 
meter afstand van de eerste
waardoor er maar 1 
wastafel gebruikt kan
worden. Er is zeep aanwezig
en met een handdroger
kunt u uw handen drogen.
Is de wastafel bezet? Wilt u 
in de deuropening van het 
toilet wachten tot uw
voorganger gepasseerd is?



Voor het douchen hangt er elke
dag een intekenlijst op de 
buitendeur van de 
recreatieruimte. 1 voor de heren
en 1 voor de dames. U kunt
intekenen voor een half uur. 
Wellicht heeft u minder tijd
nodig. De resterende tijd zou ik u 
willen vragen de deur van de 
douche zo ver mogelijk open te
zetten zodat er optimaal gelucht
kan worden voordat de volgende
gast na u komt douchen.
Ook bij de douches werken we 
met kleuren zowel op de lijst als
op de deuren van de douches.
De douchetijd van de ene
douche verschilt een kwartier
met de andere douche om 
elkaar zo min mogelijk tegen te
komen in het gebouw.



Om het toiletgebouw te
ontlasten zou ik u willen
vragen zo veel mogelijk
handelingen in uw eigen 
caravan en camper te doen. 
Bijvoorbeeld tanden
poetsen, opmaken en haren
föhnen.
Wilt u gezellig even 
bijkletsen met de buurman?
Dan graag op het
campingterrein en niet in
het toiletgebouw of op het 
pad ernaartoe.



Alvast hartelijk dank 
voor uw
medewerking.
Samen maken we 
er een gezellige en 
veilige vakantie van.

Met vriendelijke
groet, 
Joke van Dieren


