Έπειτα από το εκδοθέν Υγειονοµικό πρωτόκολλο, που αφορά στα µέτρα προστασίας των
πελατών και των εργαζοµένων στις τουριστικές µονάδες, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για
τα εξής:
1) Η άφιξη (Check In) θα πραγµατοποιείται µετά τις 15:00 και η αναχώρηση (Check Out) γίνεται
µέχρι τις 11:00. Δώστε µας το χρόνο να καθαρίσουµε και να απολυµάνουµε το χώρο.
2) Γίνεται σχολαστικός καθαρισµός και απολύµανση του χώρου του camping, αλλά και των
καταλυµάτων ειδικότερα, πριν από κάθε άφιξη. Χρησιµοποιούνται ατµοκαθαριστές σε στρώµατα,
κουρτίνες, υφάσµατα, λοιπές επιφάνειες και φάρµακα µε Υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση
0,1%, Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
3) Στην προσπάθειά µας να µειώσουµε το δυνατόν περισσότερο την επαφή µε το χώρο σας, η
καθηµερινή καθαριότητα στα καταλύµατα δεν θα πραγµατοποιείτε. Θα υπάρχουν όµως σύνεργα
καθαρισµού σε κάθε κατάλυµα που µπορείτε να χρησιµοποιείτε οι ίδιοι.
4) Τα σεντόνια και οι πετσέτες στα ενοικιαζόµενα κατασκηνωτικά µέσα θα αλλάζονται όταν εσείς
το επιθυµείτε. Θα µας παραδίδετε τα χρησιµοποιηµένα σε ειδική σακούλα, που θα σας
προµηθεύουµε και αντίστοιχα θα παραλαµβάνετε τα καθαρά τα οποία θα τοποθετείτε οι ίδιοι.
5) Η διεύθυνση του καταλύµατος τηρεί αρχείο που διατηρείται στο κάµπινγκ µε ευθύνη της, για
όλα τα άτοµα που διαµένουν ή διέµειναν σε αυτό – όνοµα, εθνικότητα, ηµεροµηνία άφιξης και
αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) σε κάθε κατασκηνωτικό µέσο
ή οικίσκο είτε ανήκει στους πελάτες είτε στην επιχείρηση.
6) Η κοινωνική απόσταση 1,5 µέτρων πρέπει να τηρείται σε όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους µεταξύ των ατόµων τα οποία δεν διαµένουν στο ίδιο κατασκηνωτικό µέσο ή
δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια/ παρέα. Στις εγκαταστάσεις των εσωτερικών στεγασµένων
κοινόχρηστων χώρων του κάµπινγκ θα πρέπει να διατηρείται η κοινωνική απόσταση 1,5 µέτρων
µεταξύ των ατόµων, τα οποία ταυτόχρονα θα κάνουν χρήση της υφασµάτινης µάσκας.
7) Δεν επιτρέπεται η είσοδος, η διέλευση, η παραµονή, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων
του κάµπινγκ από µη διαµένοντες στο κατάλυµα. Οι µη διαµένοντες θα µπορούν να
χρησιµοποιούν την όµορη παραλία χωρίς να διέρχονται µέσα από το κάµπινγκ.

Σεβόµενοι την κατάσταση, η διεύθυνση και το προσωπικό του Camping Castello σας
εγγυάται πως θα προβεί σε όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια σας.

