
UKREPI,   

                KI SMO JIH IZVEDLI, DA BI ZAGOTOVILI VARNO KAMPIRANJE V LETOŠNJEM LETU   
Na tem območju ni zabeležen noben primer koronavirusa. Da bomo odpravili tudi najmanjše možno 
tveganje okužbe, dokler je virus še prisoten na svetu, in da bi lahko nadaljevali z življenjem na najvarnejši 
in najlepši način, smo pripravili postopke, ki jih izvajamo v kampu Lupis:  
    1.   Gostje, ki so rezervirali, ne morejo izgubiti akontacije, ne glede na čas odpovedi zaradi covid-19.  
    2.   Osebje v kampu nosi maske, pri določenih opravilih pa tudi rokavice in zaščitna očala.  
    3.   Ob prihodu v službo delavcem vsak dan merimo telesno temperaturo.   
    4.   Ob prijavi merimo tudi temperaturo gostom.  

5.   Razkužilo za roke je na vseh vstopnih točkah v kampu z opozorilom, da je  
      razkuževanje rok obvezno.  
6.   Namesto rokovanja goste pozdravljamo z rahlim priklonom.  
7.   Obvezno je upoštevanje razdalje 2 metra med gosti in osebjem, v kampu pa so  
      tudi informativna obvestila, ki opominjajo goste, da se bomo zavedali situacije.  
8.   Omejili smo število gostov, ki lahko v istem času vstopijo v prostore recepcije in trgovine – na 1 ali  
      največ 2 gosta iz iste družine ali parcele; v skupnih sanitarnih prostorih pa so lahko  
      sočasno največ 4 gosti.  
9.   V skupne sanitarne prostore smo vgradili patentirano in prefinjeno filtrirno napravo, ki 24 ur na  

dan čisti zrak ter uničuje viruse in bakterije; prav tako odstranjuje vonjave, CO2, alergene, pline in 
prah ter bogati zrak z negativnimi ioni in vitaminom C, vse to pa s pomočjo UV-svetilk in ozona.  

      Tehnologija je za ljudi varna. Na ta način se čisti zrak, površine pa razkužujemo  
      s profesionalnimi sredstvi za razkuževanje. Gostje si morajo umivati roke.  
10. Poskrbeli smo, da se vsi skupni prostori, kot so recepcija, trgovina in sanitarije, vedno  
      naravno prezračujejo.  
11. Sanitarni prostori se pogosteje čistijo in razkužujejo, očiščene kopalnice ali kabine pa se označijo  
      in zapečatijo s posebno nalepko, ki gostom zagotavlja, da je kopalnica čista, razkužena in  
      tako pripravljena za uporabo. Pred uporabo gost odstrani nalepko in jo zavrže, kar je za nas signal za  
      ponovno čiščenje in razkuževanje kopalnice, pripravo za naslednjega gosta in označevanje kopalnice  
      kot varne. Na ta način je lahko gost prepričan, da ne obstaja možnost okužbe.   
      Prosimo, da tako označene kopalnice uporabljate na parcelo ali družino, da čiščenja zaradi visokih  
      stroškov ne bo treba izvajati za vsako osebo, ampak samo za posamezno družino ali parcelo.  
12. Površine, kot so kljuke, stikala, tla in druge površine, katerih se pogosto dotikamo,  
      se redno razkužujejo s profesionalnimi sredstvi za razkuževanje.  
13. V vseh sanitarnih prostorih so na voljo informativna priporočila in obvestila, ki opozarjajo goste  
      na želeno in odgovorno obnašanje ali na želeno pogostost in pravilnost umivanja rok.  
      Obvestila so na voljo v različnih jezikih.  
14. Zagotovili smo dovolj: mila za roke, papirnatih brisač za enkratno uporabo in razkužil za roke.  
15. Organizirali smo VIRTUALNO RECEPCIJO, ki je dostopna na tel. št. 00385958302990 – Marija 
Lupis, BREZSTIČNO SPREJEMANJE gostov in BREZSTIČNO PLAČEVANJE na zahtevo gosta.  
16. Vsem gostom, ki imajo simptome covid-19, svetujemo, da ostanejo doma. Če se vseeno  
      zgodi, da pride okužena oseba, smo zagotovili 1 sobo s kopalnico na izoliranem mestu,  
      v katero bi lahko namestili okuženega gosta, dokler se ne organizira njegov  
      povratek domov. V tem primeru se obvesti dežurni epidemiolog in sledi ustrezen postopek.  
17. Ne glede na občutno povečanje stroškov poslovanja smo ohranili iste cene, predsezonske  
      cene pa smo zmanjšali in podaljšali obdobje, v katerem veljajo.  
18. Upoštevamo varnostna priporočila, saj je virus še vedno prisoten v svetu in s tem se bomo zagotovo 
zaščitili pred morebitno okužbo.  
 

Kljub vsemu uživajmo v življenju, preživimo čas na prostem in odkrivajmo lepoto vsakega posameznega 
dne. 

Želimo vam lepo in varno bivanje v kampu Smejte se – pokažimo temu virusu zobe J 


