
COVID-19 protocol  
Het is ons doel om een veilige, comfortabele en schone camping te hebben voor al onze 
klanten en voor onze staf. We verwachten van iedereen die bij ons op de camping 
recreëert of werkt volledige medewerking, begrip en een dosis “goed verstand”! 

Wees altijd verantwoordelijk en vriendelijk naar elkaar toe, zodat we met elkaar een fijne tijd 
kunnen hebben op Monte Naturista O Barão.


COVID-19 maatregelen 

• Beperking aantal klanten op camping


• Hou overal minimaal 2 meter afstand


• Is er een geval van COVID-19, waarschuw dan onmiddellijk het management


• Was je handen regelmatig


• Gereduceerde service in bar en restaurant


• Sauna en massages zijn niet mogelijk


• In de gebouwen zijn mondkapjes verplicht


Reservering verplicht 
We mogen maar een beperkt aantal klanten toelaten op de camping. Daarom is vooraf 
reserveren voor iedereen voor alle accommodaties en het kamperen verplicht! Dit kan 
gerealiseerd worden via ons boekingssysteem op onze website, via WhattsApp (00351) 
936 710 623 of via bookmontebarao@gmail.com. 


Receptie en betalingen 
We willen de receptie zoveel als mogelijk gesloten houden. Betalingen voor de accommodaties en 
voor het kamperen zouden we graag online afgehandeld willen hebben. In de bar en restaurant 
kun je alleen in contanten betalen.


Aankomst 
Laat ons weten wanneer je aankomt. Je wordt begeleid naar je kampeerplaats of accommodatie. 
Het is niet nodig om naar de receptie te komen, want er is daar niemand.


Vertrek 
Voor 12:00 uur dien je de accommodatie of kampeerplaats en de camping verlaten te hebben.


Kamperen 
Zorg dat je met je tent, caravan of camper op veilige afstand staat van anderen. De kraantjes en 
stopcontacten worden regelmatig schoongemaakt, maar doe dat voor en na gebruik in ieder geval 
ook zelf. 
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Accommodaties 
Voor je aankomst in de accommodatie is er heel goed gelucht en schoongemaakt. We nemen 
daar de tijd voor. Laat in ieder geval zelf de accommodatie opgeruimd en schoon achter. 


Bar en restaurant 
De bar en restaurant zijn beperkt open en er wordt niet geserveerd aan de tafels. Aan het 
afhaalloket bij de schuifdeuren kun je afhaalmaaltijden en drankjes bestellen. Het is daarom niet 
nodig om binnen te komen. Er zijn tafeltjes buiten op het terras beschikbaar voor de drankjes die 
gekocht zijn in de bar. Ga je hier zitten dan is een consumptie verplicht. Ga niet schuiven met 
tafels en stoelen, want deze zijn zo neergezet dat er optimale afstand is.


Doucheruimte 
In de doucheruimte mogen alleen mensen van één huishouden samen naar binnen. En niet langer 
dan 15 minuten. Er wordt door de camping extra schoongemaakt. Denk aan je medegebruiker en 
laat de doucheruimte zelf schoon achter. Laat geen badproducten zoals, shampoo, zeep of 
complete toilettassen achter. Is de ruimte bezet, wacht dan buiten!


Toiletgebouwen 
Om het toiletgebouw heen geldt éénrichtingsverkeer. Volg de pijlen! De middelste WC binnen is 
afgesloten. Geef elkaar hier binnen in het gebouw de ruimte en tijd! De buitentoiletten en ook de 
toiletten van het houten gebouwtje kunnen gewoon gebruikt worden. In de toiletgebouwen is een 
mondmasker verplicht! Er wordt door de camping extra schoongemaakt. Denk aan je 
medegebruiker en laat de WC zelf schoon achter. 


Afwasbakken en wasmachines 
De middelste afwasbak is afgesloten. De wasmachines kun je gewoon gebruiken. Er wordt extra 
schoongemaakt, maar denk aan je medegebruiker en laat de afwasbakken en wasmachines zelf 
schoon achter. 


Zwembad 
In het zwembadgebied mogen niet meer dan 10 mensen. Douchen voordat je de omheining 
binnen stapt. Houd afstand van elkaar, ook in het zwembad. Geef banenzwemmers de ruimte. Per 
persoon geldt een tijdslimiet van 1 uur. Om het zwembad heen is er éénrichtingsverkeer. Volg de 
pijlen! De ingang is bij de douches en de uitgang is in de hoek bij de onderhoudskast. Slippers 
mee naar binnen want je kunt niet terug lopen! Laat geen eigendommen achter, zoals 
handdoeken, zonnecrème e.d.


BBQ’s 
Wanneer het weer het toelaat en er geen brandgevaar is, kunnen de BBQ’s gebruikt worden. Er 
mag alleen met houtskool gegrild worden. Laat naderhand de BBQ, grill en oppervlaktes goed en 
hygiënisch schoon achter zodat een ander er ook veilig gebruik van kan maken.


————————————————————————————————————————


Bij het niet naleven van dit protocol heeft het management het recht om de betreffende 
klant van de camping te sturen.
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