Som situationen er lige nu 2/3 2021 planlægger vi på Elite
Camp Vestbirk, at åbne som planlagt 27/3 2021
----------------------------------------------------------------------Som følge af Corona bliver vi nødt til at tage en del forbehold
Alle regler og anbefalinger fra myndighederne skal overholdes.
Der vil ved indgangen til de åbne faciliteter være opsat opslag. Vi opfordrer til, at alle holder sig orienteret
om indholdet af opslagene, og at man taler med børnene om indholdet.

Reception/Butik – mundbind eller visir påbudt
I butikken/receptionen, som nu er i ét lokale med indgang den hidtidige butik, må der max. være 6 kunder ad
gangen (kig gennem vinduet inden I går ind).
Der er opsat dispenser med håndsprit lige inden for døren. Der skal sprittes hænder når lokalet betrædes, og
også meget gerne når man går ud igen.
Vi opfordrer til, at man undgår at berøre andre varer end dem, man skal købe.
Vi henstiller til, at forældre følges med deres børn i butikken, og dermed hjælper dem med at overholde
reglerne.

Grillen - mundbind eller visir påbudt
Grillen er åben for afhentning af mad. Der må max, være 2 kunder inde ad gangen. Afgiv jeres bestilling, og
afhent den på det tidspunkt, som aftales med personalet. Vent evt. udenfor, indtil jeres bestilling bliver råbt
op. Der må påregnes lidt ekstra ekspeditionstid.

Opholdsrum vil være lukkede
Alle opholdsrum vil være lukkede. Det vil sige, at følgende lokaler ikke vil være åbne:
•
•
•

Billardrum
Legerum
Nye og Gamle opholdsrum

Servicebygninger (toiletter, bruserum, køkkener og udslagsrum)
Ved indgangen til de åbne faciliteter er der opsat dispensere med håndsprit. På handicaptoilettet og i
udslagsrummene har vi valgt ikke at opsætte spritdispensere. Benyt her i stedet muligheden for håndvask
med vand og sæbe.
Vi vil selvfølgelig intensivere rengøringen specielt omkring toiletter og håndvaske, men vi har brug for jeres
hjælp. Kom gerne og fortæl, såfremt der er noget vi skal tage os af. Det kunne f.eks. være håndsprit
dispensere som er løbet tør, et toiletrum som trænger til et ekstra rengøringstjek osv.
Endvidere forventer vi inden sæsonstarten at modtage en ny elektrostatisk sprayer, som hurtigt og effektivt
kan desinficere også svært tilgængelige overflader. Bemærk at det middel, vi kommer til at bruge, er
fødevaregodkendt, dvs. det er ikke giftigt for mennesker.

Legepladser
Det er ikke praktisk muligt at lukke legepladserne, men vi må opfordre til at forældre følger deres mindre
børn på legepladserne, og sikrer, at børnenes adfærd i forhold til smitterisiko er hensigtsmæssig.
Forældre til større børn bedes overfor deres børn indskærpe, hvor vigtigt det er at holde afstand til andre
personer.

Hjælp os med at hjælpe børnene med at overholde reglerne. Skulle man se børn, som har brug for at få
opfrisket reglerne, så gør det.

Cykler, trækvogne og plæneklippere.
Cykler og trækvogne sover stadig vintersøvn og kommer først ud, når krisen er ovre.
Da græsset ikke sover eller er i karantæne, vil plæneklipperne komme ud, så der er ingen undskyldning for
ikke at holde jeres pladser pæne.

Brug jeres vogn
For at lette presset på campingpladsens fællesfaciliteter opfordrer vi til, at man bruger faciliteterne i egen
campingvogn så meget som muligt. Dette gælder både toiletbesøg, tandbørstning, madlavning og opvask.

