Ειδικά για το φετινό καλοκαίρι – 2020, όλοι οι κατασκηνωτές θα
πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω :
• Όλοι οι κατασκηνωτές θα πρέπει να τηρούν τις κοινωνικές αποστάσεις ασφαλείας 1.5
μέτρων καθ’όλη τη διαμονή τους και σε όλους τους χώρους συμπεριλαμβανομένου και της
παραλίας. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται μόνο τα άτομα της ίδιας οικογένειας (Γονείς
και παιδιά).
• Οι γονείς φέρουν την ευθύνη για την τήρηση του παραπάνω κανόνα για τα ανήλικα τέκνα.
Ειδικά τα παιδιά ως 14 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους.
• Δεν επιτρέπεται η αυθημερόν είσοδος στο κάμπινγκ σε άτομα τα οποία πηγαίνουν επίσκεψη
σε κάποιον κατασκηνωτή.
• Η χρήση των χώρων αθλοπαιδιών (γήπεδα και παιδικές χαρές) θα ορίζεται από τον εκάστοτε
κανονισμό του κράτους για τους αντίστοιχους χώρους και θα επιτρέπεται η χρήση μόνο
όταν το ορίσει ο νόμος.
• Κατά τη διάρκεια της εισόδου στο κάμπινγκ (check in), μόνο ένα άτομο από κάθε οικογένεια
θα εισέρχεται στη reception. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας θα περιμένουν είτε στο
όχημα τους είτε κάνοντας ουρά έξω από τη reception διατηρώντας 1.5 μέτρα απόσταση
από τα υπόλοιπα άτομα. Το άτομο το οποίο θα εισέλθει στη reception για το check in
οφείλει να φέρει μαζί του τις ταυτότητες όλων των μελών της οικογένειας.
•

Οι κατασκηνωτές μετά το check out θα πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο του
κάμπινγκ.

• Οι κατασκηνωτές οι οποίοι έρχονται με δικό τους κατασκηνωτικό μέσο (Σκηνή / Τροχόσπιτο
/ Αυτοκινούμενο), θα πρέπει να αφήνουν απόσταση 3 μέτρων περιμετρικά και 5 μέτρων
από τη μεριά της εισόδου με οποιοδήποτε άλλο κατασκηνωτικό μέσο.
• Για λόγους ασφαλείας δε θα λειτουργήσουν φέτος τα κοινόχρηστα ψυγεία και καταψύκτες.
• Αν κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα κοροναϊού (πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή),
θα πρέπει να μείνει άμεσα απομονωμένος στο κατάλυμα του και να επικοινωνήσει με τον
υπεύθυνο covid-19 του κάμπινγκ στο 6977359889. Η διεύθυνση του κάμπινγκ στη
συνέχεια θα μεριμνήσει για την εφαρμογή όσων προβλέπονται βάση πρωτοκόλλου.

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί συμπλήρωμα του κανονισμού λειτουργίας για το
φετινό καλοκαίρι 2020 και όλοι οι κατασκηνωτές οφείλουν να συμπεριφέρονται
αναλόγως.

