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Beste gast, 
 
Hartelijk welkom op Nieuw Formerum. In verband met het coronavirus geldt, net als vorig jaar een 
speciaal protocol op de camping. Wij volgen de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM de 
Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen 
te gaan. Door onderstaande regels in acht te nemen werken we er samen aan om elkaar te 
beschermen.  
Neem de kampeerregels en coronamaatregelen serieus. Deze zijn er voor jou en onze veiligheid. Bij 
het niet volgen van de richtlijnen van het RIVM en de regels op de camping kan het verblijf op de 
camping je ontzegd worden. 
 
Hartelijk dank voor je medewerking. En wij hopen dat je zorgeloos van je kampeervakantie geniet.  
 
Team Nieuw Formerum 
 
Het coronavirus 
Het coronavirus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. 
Buiten het lichaam overleeft het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper 
besmettingsgevaar. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de 
adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.  
 
Wat kun je zelf doen? Ga wijs op reis!  

 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

 Geef geen handen, knuffels of kussen 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

 Was regelmatig je handen, langer dan 25 seconden met water en zeep 

 Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van de ellenboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg 

 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op 

 Meld tijdens je verblijf meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met  
de plaatselijke huisarts (0562 448 703) en informeer ons (0562 44 89 77)of druk op de bel 
‘beheerder’ bij de voordeur in geval van nood. Landelijk telefoonnummer voor testafspraak 
coronavirus 0800 – 1202.  

 Neem mondkapjes mee. Deze zijn verplicht op de boot, in het openbaar vervoer, in winkels 
maar ook in onze receptie en sanitairgebouwen. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Extra hygiëne 
In de eerste plaats zorgen we voor extra goede hygiëne. Dat betekent dat: 

 Het sanitairgebouw wordt, zoals je gewend bent, goed schoongemaakt en in de gebouwen 
worden de zogenoemde ‘handcontactpunten’ zoals deurklinken/knoppen extra gereinigd 
met professionele middelen. Bij de ingang van de gebouwen staan ook zuilen met 
desinfecterende handspray. 

 Doekjes en sponzen, waarmee we schoonmaken, worden met een temperatuur van boven 
de 60 graden gewassen zodat virussen niet overleven. 

 
Receptie 

 Bij je aankomst op de camping staat buiten bij de receptie een desinfectiesprayzuil.  

 Onze receptiebalie is afgeschermd met plastic schermen. Wij zullen afstand houden en geen 
handen schudden.  

 Kom met 1 persoon tegelijk. 

 Als de receptie gesloten is, vind je instructies op de deur. 

 Betaal het liefst online of anders met pin of contactloos (pin of mobiel) bij de receptie. 
 
Sanitairgebouwen 

 Wij hebben speciale instructies hoe we verstandig en veilig met z’n allen gebruik kunnen 
maken van de sanitaire voorzieningen.  

 Bij aankomst krijgt iedere gast duidelijke uitleg hierover.  

 Volg de instructies goed op. 
 
Terrein 

 Houd 1,5 meter afstand tot anderen. 

 De speeltoestellen zijn toegankelijk, maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan 
een ander plekje om met je kinderen te spelen.  

 Voor iedereen geldt: geen samenscholingen. 
 
Dagbezoek/visite 
Bezoek overdag is welkom, mits de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen.  
 
Informatievoorziening 
Voor actuele informatie over het coronavirus zie onze website: www.nieuwformerum.nl/coronavirus 
 
Huisarts 
De huisartspraktijken in de buurt zijn:  
Huisartsenpraktijk Midsland, Westerdam 31, Midsland, 0562 448 703. 
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