VELKOMMEN TIL SÆSON 2021
Campingpladser i Danmark har ikke været tvangslukket under Covid-19 og sidste sæson fandt vi vejen gennem foråret til
at kunne holde fuldt åbent, mens vi passede ekstra godt på vores campister.
Vi glæder vi os til at åbne ”normalt” til sæsonstart den 26. marts 2021.
Vi følger alle gældende restriktioner og passer ekstra godt på Jer bl.a. med ekstra rengøring og desinfektion.
Som campist på Tørring Camping skal vi alle tage hensyn hinanden og overholde nedenstående restriktioner.
Forsamlingsforbud
Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i
indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere
end fem personer til stede.
Det gælder dog kun, hvis de flere end fem personer befinder sig på samme sted samtidig.
Forsamlingsforbuddet gælder ikke
• Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads. (Personalet på campingpladsen)
• Private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. Fx campingvogn, forteltet samt ens
egen enhed på campingpladsen
• Indendørs fællesområder, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og
badefaciliteter.
• Igen I år vil vi have vores klemmesystem på toiletterne, så max 3 personer er inde i dame- eller herre- afdelingen
på samme tid. Sæt klemmen på snoren når I går ind og tag den af, når I går ud.
• Arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste
pårørende, deltager. Her gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted
samtidig. Fx påskefrokosten med nærmeste familie.
Mundbind
• Der skal bæres mundbind på offentlig tilgængelige steder, hvor der er fødevare. Dvs. der skal bæres mundbind i
vores fælleskøkken på campingpladsen, dog ikke når I sidder og spiser i fællesarealet i forbindelse med køkkenet
• Der skal bæres mundbind i reception/butik på campingpladsen.
• Det er ikke et krav, at der anvendes mundbind i toiletbygningen.
• Vær opmærksom på, hvis der er områder hvor det er svært at holde afstand, eller tæt ansigt til-ansigt kontakt
ikke kan undgås, - anbefales mundbind.
Afstand
I receptionen er det lige nu tilladt at være 1 gæst inde ad gangen, da vores betjenings område er 11 m2. Alle opfordres til
at holde god afstand udenfor og overholde restriktionen om min. 2 m afstand til andre.
Café Gudar
Café Gudar er lukket for servering på vores terrasse og i caféen. Men vi har åbent for take away på udvalgte dage morgen,
middag og aften. Spørg i receptionen for nærmere information.
Isbaren samt drikkevarer kan købes hver dag i tidsrummet kl. 8 – 20, må nydes på egen enheder og på pladsens
fællesområder, hvis ovenstående forsamlingsforbud overholdes.
Test
Vi anbefaler alle at lade Jer teste umiddelbart før Jeres ophold på campingpladsen. Vi har krav til vores personale om at
lade sig teste min. en gang om ugen.
For os er det ekstra vigtigt at ovenstående restriktioner bliver taget alvorligt, da vi har en del gæster i risikogruppen og
dem vil vi gerne passe ekstra godt på, især lige nu hvor ikke alle er vaccineret endnu.
Tak for Jeres forståelse, vi glæder os til en god sæson
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