Посебни правила, мерки и процедури за престој во Камп СКАУТ – Струга за време на пандемија од
КОВИД19

1.

Здравјето, безбедноста и заштитата на нашите гости и на персоналот на кампот е на прво место.

2.

Доколку чувствувате некој од симптомите на КОВИД19, пред доаѓање во кампот, ве молиме да
не известите и заедно да се потрудиме да најдеме друг соодветен термин за вашиот одмор.
Доколку тоа значи целосно откажување на одморот, претходно платената сума ќе ви биде
целосно вратена.

3.

При пристигнување во кампот и за време на регистрација и прием ве молиме да се придржувате
до препораките за заштита од КОВИД19, што покрај другите мерки предвидува и задолжително
носење на заштитна маска.

4.

При прием на секој гостин во кампот, персоналот е должен да да му измери телесна температура,
и рецепционерот го задржува правото да одбие прием на гостин и да постапи според работниот
протокол за КОВИД19, доколку се посомнева во здравствената состојба на гостионот.

5.

За време на престојот во кампот, доколку почувствувате било каков симптом кој што може да
укажува на потенцијална инфекција од КОВИД19, ве молиме да го известите персоналот на
кампот, при што ќе превземат соодветни мерки во рамките на процедурите за заштита од
КОВИД19.

6.

За време на престојот во кампот, во сите заеднички простории се обезбедени средства за
дезинфекција и лична хигиена. Персоналот во кампот е обучен и целосно се придржува до
протоколите за дезинфекција и одржување хигиена во сите заеднички простории и на целата
опрема со која располага кампот.

7.

Сите простории за сместување: соби, куќички и шатори во сопственост на кампот задолжително
се дезинфицираат и целосно се чистат пред секое доаѓање на гостите.

8.

Заради заштита на здравјето на гостите, при регистрирање на вашиот престој, на рецепција ќе
добиете чист комплет на чаршафи кои самите сте должни да ги поставите во објектот во кој сте
сместени. Исто така, при заминување, ве замолуваме чаршафите да ги извадите од креветите и
да ги одложите на посебно место наменето и обележано за таа намена, од каде ќе ги превземат
нашите вработени.

9.

Ве молиме да држите растојание од останатите гости во кампот и редовно да одржувате лична
хигиена, за сите заедно да имаме мирен и непречен одмор.

Ви благодариме што се грижите за здравјето на сите нас
Ви посакуваме пријатен престој во Кампот Скаут во Струга.

