
Corona informatie 

Het coronavirus heeft toegeslagen in Nederland. In duidelijke bewoording heeft minister- 
president Rutte uitleg gegeven over het corona-virus en over het beleid dat gevolgd gaat worden. 

Echter kamperen binnen Nederland en het open houden van campings en verhuuraccomodaties is nog 

altijd toegestaan. Kamperen binnen Nederland met een eigen kampeermiddel is volgens het RIVM, 

mits de adviezen in acht worden genomen, even veilig als thuis blijven.  

Mocht u besluiten om te willen gaan kamperen of iets te huren houdt dan in ieder geval alle adviezen 

goed in acht. 

Allereerst gebruik uw gezond verstand. Op het moment dat u klachten heeft als hoesten, niezen, 

kriebelende keel, verhoging, etc. blijf dan thuis. 

De algemeen geldende adviezen op dit moment zijn: 
 Schud geen handen 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

 Was regelmatig en goed je handen 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt 

Daarnaast is het verstandig om de volgende zaken ook in acht te nemen als u op de camping bent: 
 Neem zelf eigen zeep, handgel, desinfecterende doekjes, etc. mee naar de camping. Zo hoeft u dat 

niet te delen met anderen en gebruikt u uw eigen spullen, waarbij de kans beperkt is dat u spullen 
pakt waar zojuist ook iemand anders aan heeft gezeten. 

 Let zelf ook extra op de hygiene in bijv. het toiletgebouw. Laat alles schoon en droog achter. 

 Maak schoon met een desinfecterend middel. 

 Houd voldoende afstand met de andere gasten. Minimaal 1,5 meter. 

 Ga niet in groepen bij elkaar zitten, hoe gezellig dat ook is. Het is en blijft uw beslissing om wel of niet 
op pad te gaan. Als u besluit om wel te gaan neem dan de adviezen in acht. Wij als ’t Ommetje zullen 
scherp de ontwikkelingen blijven volgen en zodra we nieuws aangaande kamperen of logeren in 
Nederland ontvangen of vernemen, dan zullen we direct weer in de lucht komen om u op de hoogte te 
stellen via ons website. 

Meer informatie kunt u zelf ook terugvinden op de volgende sites: 
– Informatie over het coronavirus en de actuele stand van zaken van het RIVM vind je hier. 

– De meest gestelde vragen over het coronavirus beantwoord door de overheid vind je hier. 

– Ook heeft de rijksoverheid een publieksinformatienummer 0800 – 1351 geopend waar mensen 

terecht kunnen met vragen over het coronavirus. 

Het zijn op dit moment onzekere tijden. Morgen kunnen er weer andere maatregelen van kracht zijn. 

En zoals Minister-president Rutte zei: “we zullen het met zijn allen moeten doen”. 

Wij wensen u veel wijsheid en een goede gezondheid toe. 

Met vriendelijke groet, 

Erna van Zwieten  

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

