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ALGEMEEN

La Siesta Salou Resort & Camping heeft 
aanpassingen doorgevoerd in haar manier 
van werken door maatregelen te nemen en 
algemene regels in te stellen zodat iedereen, dus 
zowel de klanten als de medewerkers, op een 
verantwoorde en veilige manier kan genieten van 

respectievelijk hun verblijf en hun werk.

Vanwege de COVID-19 crisis hebben we voor 
uw veiligheid overeenkomstig met de nieuwe 
regels en aanbevelingen van de autoriteiten de 
volgende verbeteringen aangebracht.

Om uw verblijf zo veilig mogelijk te maken, activeren wij in al onze werkruimtes de volgende maatregelen:

• Het instellen van een Commissie voor Hygiëne en Veiligheid die toeziet op de naleving van de regels.

• Meer specifieke training voor alle medewerkers.

• Afstandsmaatregelen in de verschillende ruimtes die het mogelijk maken om de social distancing te respecteren.

• Elementen voor individuele bescherming (hydrogel, maskers, handschoenen).

• Bacteriologische en virale desinfectie van gemeenschappelijke ruimten.

• Verbeterd beleid voor wachtrijen.

• Verhoogd aantal activiteiten in de buitenlucht.

• Posters met informatie over de acties die het Resort in dit verband ontwikkelt.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

MONDKAPJES*

Het gebruik ervan is verplicht, het is een aanvullende maatregel voor de veiligheidsafstand, daarom 
moeten alle mensen ervoor verantwoordelijk zijn het te allen tijde te gebruiken, behalve wanneer ze zich 
in hun accommodatie of kampeerplaats, in het zwembad of terwijl ze aan het eten of drinken zijn.

HANDEN WASSEN

Om de handen effectief te wassen, is het niet voldoende om alleen water te gebruiken. We hebben 
ofwel zeep en waterofwel een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol nodig.

Er wordt aangeraden om de handen gedurende 40 tot 60 seconden te wassen.

Bij La Siesta Salou beschikt u bij elke wasgelegenheid over water en zeep en in de andere 
gemeenschappelijke ruimtes over gel op basis van alcohol.

*Verplicht gebruik bij mensen ouder dan 6 jaar, in alle gemeenschappelijke ruimtes, open of gesloten, volgens de resolutie goedgekeurd op 8 juli 2020 in de DOGC (SLT/1648/2020).
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LA SIESTA TEAM
• Op alle afdelingen zijn de procedures aangepast, waarbij de nieuwe aanbevelingen voor veiligheid en hygiëne

geïmplementeerd zijn in het hele Resort.

• Alle medewerkers van La Siesta Salou hebben een specifieke training gevolgd en beschikken over het handboek met
procedures en regels, om onze klanten op een gepaste en adequate manier te kunnen bijstaan in de nieuwe veiligheidssituatie.

• Bij alle medewerkers van La Siesta wordt de temperatuur gecontroleerd voordat ze aan hun dienst beginnen en ze worden 
voorzien van alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

• Er is een speciale Commissie van Toezicht opgericht om de regels en maatregelen te controleren, in te voeren of te wijzigen, 
overeenkomstig de instructies van de autoriteiten.

RECEPTIE
• De klantenservice bij de receptie blijft bestaan maar wij raden het gebruik van elektronische middelen aan voor eventuele

vragen of behoeften van onze klanten via e-mail atencion@lasiestasalou.com of WhatsApp +34 686297157.

• Het personeel van de receptie beschikt over alle benodigde veiligheidselementen voor de klantenservice. Zowel de
apparatuur als de voorzieningen voldoen aan de eisen voor reiniging en desinfectie en zijn aangepast voor veilig gebruik.

CHECK-IN EXPRESS

• Om bij aankomst wachtrijen te vermijden en om niet teveel personen tegelijk in de receptieruimte te laten zijn, dienen
reserveringen volledig via onze website te worden gedaan. Dit betekent het invullen van alle gegevens, het uploaden van
de documenten en het betalen van het verblijf en de borg.

• Bij aankomst in het Resort begeleiden wij u direct naar uw accommodatie waarna de houder van de reservering het
contract bij de receptie kan komen ondertekenen.

EETGELEGENHEDEN
• Het personeel van de keukens en de eetgelegenheden heeft de juiste training gehad en beschikt over alle noodzakelijke

veiligheidselementen voor deze klantenservice. Alle voorzieningen voldoen aan de desinfectie- en reinigingseisen.

• Beperking van de capaciteit volgens de aanbevelingen van de autoriteiten:

o Afstand tussen de tafels.

o Afbakening van circuits.

• Sterilisatie van alle elementen en materialen voor deze service.

• Er wordt aangeraden, waar mogelijk, de betalingen elektronisch te verrichten.

• Daarnaast zullen er digitale menukaarten beschikbaar zijn die via een QR op elk elektronisch apparaat kunnen
worden bekeken.
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BOHÍO - Place to eat

> Bohío heeft nu service waarbij de gerechten van het buffet aan tafel besteld 
kunnen worden maar het beschikt ook over eenpersoonsgerechten in gesloten 
verpakking die afgehaald kunnen worden. 

> Klanten kunnen kiezen waar ze zin in hebben en dit zo vaak herhalen als ze willen, 
net als voorheen, terwijl de veiligheid van de gezondheid tijdens deze service 
verzekerd is.

> De klanten worden naar de tafel begeleid door personeel van La Siesta.

PUNTA CANA – Tapas & Casual Food - Coffee & Bar

> Punta Cana is een soort eetcafé waarbij het eten aan tafel wordt geserveerd.

> De klanten worden naar de tafel begeleid door personeel van La Siesta.

> De vaste afstanden tussen de tafels wordt gehandhaafd waardoor er geen tafel mogen
worden samengevoegd.

CAMAGÜEY - Take away & Delivery

> Camagüey heeft uit een afhaal- en bezorgservice: U kunt de reeds gedane 
bestelling afhalen bij Punta Cana of u kunt uw bestelling door ons bij uw 
accommodatie laten bezorgen.

> Alle producten worden geserveerd in een steriele verpakking.

> Bestellingen kunnen worden geplaatst via WhatsApp, met vermelding van de 
producten, de hoeveelheden en het tijdstip van levering of bezorging.

> In de menukaart vindt u de opties en de tijdstippen van levering en bezorging.

> Bij de bezorgdienst kunt u uitsluitend via elektronische apparaten betalen.

ANIMATIE
• Alle animatie, dus zowel de Mini Club als activiteiten onder begeleiding, zwembadspelletjes en andere activiteiten

voor plezier en vermaak van de klanten, zal doorgaan in die mate en op die wijze zoals door de autoriteiten is
bepaald en toegestaan.

• Het is mogelijk dat de capaciteit niet dezelfde is als in voorgaande jaren. De activiteiten worden ontworpen en ontwikkeld
met nul risico op contact, in gebieden met grotere afmetingen, zodat we ons kunnen blijven vermaken.

• Ook de nachtelijke voorstellingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de door de autoriteiten vastgestelde 
veilige afstand.

ZWEMBADEN
• De zwembaden zullen open zijn volgens de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten. Er worden protocollen

opgesteld voor de capaciteit en de afstand tussen de ligstoelen en in het water.

• De badmeesters houden toezicht op de naleving van de regels en aanbevelingen voor het gebruik van de zwembaden,
evenals op uw veiligheid in het water.

• Er zal ook een bewaker zijn, die ervoor zorgt dat de vastgestelde regels worden nageleefd, zodat iedereen zonder zorg kan 
genieten en zich kan vermaken.

• Wij danken u voor uw begrip en vragen uw medewerking om de regels en instructies van onze medewerkers te respecteren 
en na te leven. Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak dat veroorzaakt kan worden door deze maatregelen 
die wij helaas genoodzaakt zijn te nemen in het belang van iedereen.
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ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

REPARATIES

> No De medewerkers van ons onderhoudsteam zullen voldoende beschermd zijn wanneer zij naar de accommodatie van
de klant komen.

> Als de klant niet beschikt over mondkapjes dan zullen deze worden verstrekt.

> De medewerkers reinigen alles wat ze tijdens hun werk hebben aangeraakt met goedgekeurde producten.

> Voor elke verleende bijstand worden nieuwe beschermingselementen gebruikt.

> Elke medewerker zal het gebruikte gereedschap desinfecteren.

SCHOONMAAK 

Schoonmaak is voor ons altijd al van het grootste belang geweest en daarom hebben onze schoonmaakprocedures een zeer hoog niveau 
van efficiëntie en inzet.

> Onze producten voldoen altijd aan de veiligheids- en desinfectievoorschriften.

> We beschikken over analyses voor die plekken waar voedsel verwerkt wordt voor de veiligheid van de klant.

> Er worden parametercontroles en analyses uitgevoerd om de waterkwaliteit van de zwembaden te meten.

> Alle toiletgebouwen worden dagelijks met een vaste frequentie gereinigd.

> De andere gemeenschappelijke ruimtes worden zo vaak gereinigd als nodig is voor desinfectie en gebruik.

> Ons reinigingsprotocol wordt elke dag gecontroleerd.

Als gevolg van deze crisis hebben we onze activiteiten uitgebreid met elementen van bacteriële en virale hygiëne:

> Verhoogde schoonmaakfrequentie

> Ontsmetting van ons gehele wagenpark.

> Als de accommodaties schoongemaakt zijn worden ze met OZON gedesinfecteerd.

> Gemeenschappelijke buitenruimte:

• De straten en terrassen worden gedweild met gechloreerd water.

• Zwembaden: reiniging van de ligstoelen en het strandgedeelte met gechloreerd water.

> Gemeenschappelijke binnenruimte:

• Receptie: Desinfectie door middel van ultraviolet licht van de toegangskaarten, bedieningselementen (TV /
airconditioning), elementen van het elektronisch betalen en computers.

• Eetgelegenheden: Desinfectie van bestek en service-elementen door middel van ultraviolet licht. Schoonmaak van
tafel en stoelen na elke klant.
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BEVEILIGING
De beveiligers voeren dezelfde taken uit als die voorheen aan hen waren toegewezen. Hieraan wordt het volgende toegevoegd:

• Ze beschikken over mondkapjes en handschoenen om aan de klanten uit te delen als deze ze niet bij zich hebben bij
aankomst.

• Ze bewaken de toegang tot de receptieruimte om te voorkomen dat het binnen in het gebouw te druk wordt.

• Temperatuurregeling op aankomstdag.

•  Controle van de bezorgers waarbij het kenteken, de naam van het bedrijf en het tijdstip van binnenkomst en
vertrek worden genoteerd. 

MEDEWERKING BIJ HET NALEVEN VAN DE REGELS EN AANWIJZINGEN
• De op het resort vastgestelde maatregelen komen door de omstandigheden van het COVID-19 en door de specifieke

regels die bepaald zijn door de autoriteiten voor de veiligheid en gemoedsrust van de klanten en medewerkers. Wij
verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak dat deze speciale maatregelen kunnen veroorzaken en danken u voor
uw begrip.

• Het niet naleven van de vastgestelde maatregelen en regels zou het risico voor iedereen verhogen, zowel voor de klanten
als voor de medewerkers, en daarom wordt van ons gevraagd om ons verantwoordelijk te gedragen en te denken aan het
gemeenschappelijk belang. Wij danken u voor uw medewerking.

• Het herhaaldelijk niet naleven van een van de punten zal resulteren in een uitnodiging om het Resort te verlaten, aangezien 
er dan niet gehandeld wordt in overeenstemming met het reglement dat werd ondertekend voordat de reservering werd
gemaakt.

HUIDIGE SITUATIE
• Deze gids bevat maatregelen en regels om te voldoen aan de parameters die vanaf 01/03/2021 door de 

Spaanse overheidsinstellingen zijn vastgesteld.

• La Siesta Salou Resort & Camping actualiseert deze gids aan de hand van de wijzigingen en de ontwikkelingen die 
zich voordoen en aan de hand van nieuwe parameters die voor ons gelden.

• De laatste versie zal altijd op onze website worden geplaatst, met vermelding van de uitgiftedatum.  



lasiestasalou.com


