Maatregelen m.b.t. COVID-19
(01 januari 2021)
Il bel sogno is zeer kleinschalig en heeft voldoende ruimte op het terrein en rondom het
zwembad waardoor de extra maatregelen m.b.t. hygiëne (om de eventuele kans op
besmetting met het COVID-19 virus zo klein mogelijk te maken) goed uit te voeren zijn.
Uiteraard hebben we daarvoor ook de volledige medewerking en begrip van alle gasten voor
nodig, zodat we voor iedereen een veilige omgeving kunnen creëren om met z’n allen van de
ons omringende rust, ruimte en cultuur te kunnen blijven genieten.
Algemene regels (geldend in heel Italië)
• Houd voldoende afstand: 1 meter of meer afhankelijk van de situatie. Maar wijzelf
blijven ons als “Nederlanders” aan de 1,5 meter-regel houden.
• Was regelmatig je handen met zeep en/of ontsmettingsmiddel.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze in een prullenbak.
• Hoest/nies in de binnenkant van je elleboog.
• Draag een mondkapje in afgesloten publieke ruimtes (supermarkt of restaurant) en
momenteel buiten in geval je met meer dan 2 personen bent.
• Vermijd groepsvorming.
• Volg de instructies op die op de diverse locaties gelden.
Algemeen: voor en tijdens verblijf
• Alle gasten dienen tenminste 1 week voor aankomst een kopie van een geldig
legitimatiebewijs (ID of paspoort) per email naar info@ilbelsogno.com te sturen.
• Voor het betreden van het terrein vragen we je of er gezondheidsklachten zijn en
nemen met een digitale infrarood thermometer je temperatuur op.
• Je wordt door ons geïnformeerd over een (vrijwillig) te downloaden
en te gebruiken ‘Immuni app’.
• Het is belangrijk om een mondkapje mee te nemen zodra je op pad gaat.
• Bij koorts en/of (milde) symptomen van luchtweginfectie (droge hoest, koorts, keelpijn,
ademhalingsmoeilijkheden) moet dit direct aan ons gemeld worden. Wij zijn vervolgens
verplicht om de bevoegde gezondheidsautoriteit te informeren.
Gezamenlijke ruimtes (bar, terras, zwembad en erf)
• Bij de deur naar de bar staat desinfectiegel om je handen voor het naar binnengaan
te ontsmetten.
• Voordat je een drankje uit de koelkast dien je je handen te desinfecteren.
• Loop niet op blote voeten, gebruik slippers of ander schoeisel op het terrein en rondom
het zwembad.
• Vaak gebruikte oppervlakten en het deurbeslag worden dagelijks meerdere keren
schoongemaakt.
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Gastenkamers
• Op de gastenkamer staat zeep om je handen te kunnen wassen.
• Er wordt speciaal aandacht gegeven aan desinfecterende schoonmaakmiddelen,
speciale afvalzakken voor het opruimen van afval en het wassen op hoge
temperaturen van alle handdoeken en beddengoed.
• Tijdens uw verblijf wordt de gastenkamer niet door onszelf schoongemaakt.
• We verstrekken per gastenkamer een set schoonmaak/desinfectie-materiaal.
• Decoratieve kussens of vloermatten zijn uit voorzorg verwijderd.
• De gastenkamer moet dagelijks zoveel mogelijk geventileerd worden.
• Schoon beddengoed wordt 1 keer per week en handdoeken 2 keer per week
uitgereikt.
• De koelkast moet bij vertrek volledig leeg en schoon zijn.
• Tijdens een wissel laten we de gastenkamer een aantal extra dagen leeg staan en
wordt de gastenkamer ontsmet.
Minicamping
• Iedere kampeerplek beschikt over een eigen toegewezen douche, toilet en wastafel in
het sanitairgebouw.
• Bij het sanitairgebouw staat desinfectiegel ter beschikking om je handen in ieder geval
voor betreding te ontsmetten en we verstrekken per kampeerplek een set
schoonmaak/desinfectie-materiaal voor reiniging voor of na gebruik van de
voorzieningen.
Zwembad
• Het zwembad kan gebruikt worden zolang er tussen personen, die niet tot hetzelfde
huishouden behoren, een minimale afstand van 1 meter rondom en in het zwembad
aangehouden wordt.
• De kwaliteit van het zwembadwater wordt volgens de voorschriften dagelijks
gecontroleerd en op peil gehouden.
• Voordat je het water ingaat moet je eerst de douche gebruiken.
• Parasols en ligbedden moeten zoveel mogelijk op de vaste positie rondom bij het
zwembad blijven staan. De minimale afstand tussen de bedden bedraagt tenminste 2
meter. De ligbedden worden dagelijks schoongemaakt en ontsmet.
• Gebruik op de ligbedden altijd je eigen handdoek of strandlaken.

Il bel sogno is niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkend gedrag van individuele gasten
en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte of overlijden ten gevolge van een
besmetting door het COVID-19 virus.

IL BEL SOGNO di HEURKENS ANJA
Contrada Aso 113, Montefiore dell’Aso, 63062 (AP) Italia
info@ilbelsogno.com – www.ilbelsogno.com
Anja: +31 6 510 29 390 / Paul: +31 6 532 90 884
Codice Fiscale: HRKNMR69P41Z126B / Partita IVA: 02362450443
IBAN: IT42 K08769 69520 0000 0000 0941 / SWIFT: ICRAITRRLD0 / IL BEL SOGNO di HEURKENS ANJA

