Recovery Plan Kärnten 2020
Excursiedoelen
Stand Jänner 2021

MODULAIR SYSTEEM:
Hier kunt u kiezen uit een selectie van de zorgvuldig geformuleerde aanbevolen gedragsregels voor uw gastenmap,
gastenbrieven, websites, Newsletter, enz.

Algemene aanbevolen gedragsregels voor gasten (NL/EN)
Houd minstens 1 meter afstand tot andere personen buiten de eigen familie resp.
reisgenoten
Keep at least 1 meter distance to persons outside your own family or travel party
Vermijd het schudden van handen en omarmingen
Shaking hands and hugging are to be avoided
Was de handen meerdere keren per dag met water en zeep gedurende minstens 30
seconden
Wash your hands with soap and water for at least 30 seconds several times a day
Voorkom het aanraken van uw gezicht met niet gewassen handen
Avoid touching your face with unwashed hands
Nies of hoest in uw elleboog of in een zakdoek
Sneeze or cough into the crook of your arm or a tissue
Gebruik mond-/neusbescherming (kinderen vanaf 6 jaar) – indien nodig
Wear a mask that covers your mouth/face (also applies to children from the age of 6) if necessary
Voorkom een verzameling van mensen
Avoid crowds
Betaal zoveel mogelijk contactloos. Betaal rekeningen bij voorkeur met een pinpas
Use contactless payment methods wherever possible. Card payments are preferred

Volg de instructies van de medewerksters en medewerkers absoluut op
Always follow the instructions given by staff members
Het verblijf in het ingangs- of kassabereik en in de shop is alleen toegestaan om in te checken,
om iets te kopen of in geval van nood
Guest are allowed to remain in the entrance or check-out area and in the shop only during arrival
and for the purpose of shopping or in case of emergency
Houd u in uw eigen belang, in dat van uw familie of van reisgenoten aan alle wettelijke en
interne voorschriften
In your own interest and in that of your family and travel party, we kindly ask you to comply with
all legal and internal provisions

Raak verkoopartikelen a.u.b. niet aan, onze medewerkers helpen u graag verder.
Please do not touch the goods for sale - our staff will be pleased to help you

Informeer de gastvrouw onmiddellijk bij tekenen van ziekte
Please inform your hosts immediately in case of symptoms

Met uw voorzichtigheid beschermt u uzelf, de andere gasten en uw gastvrouw en gastheer!
By being cautious, you can help protect yourself, the other guests and your hosts!

