BELANGRIJKE INFORMATIE
OMTRENT HET CORONAVIRUS
BESTE GAST,

Buitenplaats De Mechelerhof houdt de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de richtlijnen van de Nederlandse overheid
nauwkeurig in de gaten. De veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers staan hierbij voorop!
Buitenplaats de Mechelerhof is een kleinschalig vakantiepark en wij hebben geen openbare faciliteiten waardoor onze accommodaties
gewoon beschikbaar zijn om er even tussenuit te gaan. U kunt blijven genieten van het Limburgse Heuvelland en er te voet en op
de fiets op uitgaan. Natuurlijk nemen wij wel extra maatregelen wat betreft hygiëne zodat u zonder zorgen kunt genieten van een
ontspannen verblijf in deze hectische tijd.

WAT DOEN WIJ ALS MECHELERHOF

 Onze medewerkers houden continu rekening met de regel van 1,5 meter afstand;
 Onze medewerkers werken uiteraard niet als zij verkouden zijn of gezondheidsklachten hebben;
 Indien gewenst kan U inchecken met een sleutel uit een kluisje (geef dit vooraf door aan de recptie);

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U

 Maximaal twee personen tegelijk in de receptie (1,5 meter afstand houden);
 Op het park 1,5 meter afstand houden;
 Respecteer onze medewerkers bij hun werkzaamheden en blijf aub op 1,5 meter afstand ook als u wat te vragen heeft.

WAT KUNT U ZELF NOG MEER DOEN?











Een begroeting op een andere wijze dan een hand, knuffel of kus geven is prima;
1,5 meter afstand houden van elkaar;
Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep;
Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;
Indien u of 1 of meer van uw gezinsleden klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts
heeft op de datum van uw geplande aankomst, dan moet u thuis blijven zoals is vastgesteld door de regelgeving van de overheid en
kunnen wij u geen toegang verlenen tot het park.
Meldt u bij verblijf op het park meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke huisarts en
informeer de receptie:

Telefoon receptie		
Huisartsen
Huisarts / apotheek dr. Huijben-Ploemen
Huisarts / apotheek dr. Andriessen
Huisartsenpost OZL

Heerenhofweg 6, 6281 AR Mechelen
Hoofdstraat 85, 6281 BC Mechelen
Henri Dunantstraat 5, 5419 PC Heerlen

Het actuele nieuws over het Coronavirus vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Een fijn verblijf gewenst en mochten er vragen zijn dan vernemen wij die graag.
Team Mechelerhof

043-4552222
043-4552525
043-4551212
045-5778844

