PAMETNO KAMPIRANJE v

po krizi, ki jo je povzročil koronavirus

Kako biti previdni in odgovorni in tako ostati varni in zdravi, ko letos uživate v kampiranju?
1. Preživljajte čas na prostem – uživajte na prostornih in čistih parcelah kampa Lupis in v naselju
Lovište s 35 km dolgim obalnim pasom ter v številnih pešpoteh, kolesarskih in planinskih stezah – na
voljo je več kot dovolj prostora za vse
2. Preživljajte čas sproščeno na svoji parceli, pri tem pa ohranjajte 2 metra socialne razdalje; tako
ne bi smelo obstajati tveganje in možnost za okužbo
3. Najdite svoje mesto na plaži, na katerem se boste počutili dobro in varno: v naselju Lovište se
ljudje kopajo vzdolž obale, obstaja več kot ena plaža, zato vas prosimo, da upoštevate priporočeno
varnostno razdaljo 2 m
4. Vedno ohranjajte 2 metra razdalje do drugih ljudi, ki jih ne poznate, pri tem pa ne pozabite:
čeprav smo fizično ločeni, smo v srcih še vedno lahko blizu
5. Pogosto si umivajte roke vsaj 30 sekund z milom, da boste odstranili vse viruse in bakterije z
rok; dodatno se zaščitite z razkužilnim sredstvom
6. Ne dotikajte se ust, nosu in oči z rokami, če niso pravilno umite
7. Če ste prehlajeni ali želite dodatno zaščito, v skupnih prostorih nosite masko
8. Kihajte in kašljajte v rokav, uporabljajte papirnate robčke za enkratno uporabo in jih
odvrzite v kanto s pokrovom takoj po uporabi
9. Poiščite zdravniško pomoč, če imate vročino ali povišano temperaturo; če se želite testirati ali
potrebujete zdravnika, se za več informacij oglasite na recepciji ali pokličite Mariju Lupis na tel.
številko: 00385 95 830 2990. Z veseljem vam bomo pomagali.
10. Na recepcijo, v hladilne prostore in trgovino vstopajte 1 po 1 ali največ 2 osebi iz iste družine
ali parcele
11. V skupne sanitarne prostore smejo sočasno vstopiti 4 osebe.
12. Sanitarije uporabljajte razumno: uporabljajte jih po potrebi. Priporočamo uporabo očiščenih,
razkuženih in označenih kopalnic, ki so varne, enkrat dnevno za prhanje, pri tem pa si jo delite s
člani svoje družine ali z ljudmi z Vaše parcele
13. Če spadate v »rizično skupino«, uporabljajte ali naročite očiščeno in varno kopalnico samo
za sebe.
14. Po kopanju v morju in med dnevom spirajte sol v zunanjih prhah
15. Po uporabi kopalnice, prh ali toalete pustite odprta vrata, da se bodo lahko sanitarije naravno
prezračevale
16. Uporabljajte storitve VIRTUALNE RECEPCIJE: vedno na voljo, govorimo slovensko, angleško,
nemško, pokličite na številko: 00385 95 830 2990 - Marija L.: čeprav moramo upoštevati najmanj 2
metra razdalje, smo dejansko samo nekaj številk oddaljeni drug od drugega, vse informacije pa so
samo en klic oddaljene od nas
17. Naročite BREZSTIČNO PRIJAVO in nekdo vas bo pričakal pred kampom na enem od 3
možnih vhodov, da boste lažje prišli do rezervirane ali proste parcele; niti iz avtomobila vam ni treba.
Lahko nam pošljete dokumente za prijavo kot fotografije na naš mobilni telefon ali pa jih bomo
prevzeli na vaši parceli.
18. Prosite za BREZSTIČNO PLAĆEVANJE, račun pa vam bomo poslali na vaš naslov ali pa ga bomo
dostavili na parcelo. Lahko plačate brezstično neposredno na naš bančni račun ali na prostem – na
vaši parceli.
19. Prosimo, da ne vstopate v kamp, če niste gost; vse informacije vam bomo posredovali zunaj
kampa
20. Pazite na sebe in druge, saj si vsi delimo ta svet.
21. Ne pozabite biti ljubeznivi sami s seboj in z drugimi. In ne pozabite: vse to bo nekoč
preteklost

