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IS VERPLICHT
•	 In	de	gebouwen.
•	 Buiten: indien de afstandmaatregel van 2 meter tussen 2 personen niet mogelijk is.

Opmerking: sinds 21 juli is het dragen van een mondkapje verplicht in ons département (provicie) Hérault 
(evenals in steeds meer toeristische provincies). Dus buiten de camping, met name in steden en dorpen, 
moeten wij een mondkapje dragen (zelfs buiten).

IS NIET VERPLICHT
•	 Op het strand.
•	 In de zwemgelegenheden (zwembaden, Balnéo, glijbanen…).
•	 In de natuur (de Orpellieres, het achterland, natuurgebieden).

HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE 

DE PASS SANITAIRE
IS VERPLICHT
•	 Voor	volwassenen	(18	jaar	en	ouder),	op	de	dag	van	aankomst	op	de	camping

•	 Het zal niet nodig zijn deze daarna nogmaals te tonen op de camping.
•	 Niet in de bars, niet in de restaurants, niet in de zwemgelegenheden.
•	 Ook niet als u gedurende uw verblijf de camping even uit gaat.

•	 Voor	bezoekers	en	gasten.

DE PASS SANITAIRE IS GELDIG
indien aan EEN van deze 3 voorwaarden voldaan is:

1. BEWIJS VAN EEN COMPLEET VACCINATIESCHEMA dwz :
•	 1 week na de 2e inenting igv vaccinatie met de dubbele inentingsvaccins.
•	 4 weken na de inenting igv van vaccinatie met een enkele dosis vaccin.
•	 1 week na inenting voor de personen met een voorgeschiedenis van Covid (eenmalige injectie).

Opmerking: Indien de tijd korter is, is een test noodzakelijk.

2. EEN NEGATIEVE RT-PCR of antigene TEST van minder dan  72 uur
•	 Het is niet mogelijk deze test op de camping te doen, dat kan alleen in een apotheek, een 

laboratorium, of een testcentrum (in Frankrijk of in het buitenland).
•	 Een QR-code op het resultaat van de test is niet verplicht.
•	 Zelftesten met tests die in apotheken en op internet te koop zijn, is niet  geldig en deze worden 

niet geaccepteerd.
•	 De geldigheidsduur van de test is 72 uur (24 uur aan de grens -> dezelfde test is dus geldig indien u 

direkt naar ons doorreist).

3. Positieve RT-PCR TEST of bewijs van herstelling van de Covid-19
•	 Moet minstens 12 dagen oud zijn, maar minder dan 6 maanden. 
•	 Sinds 10 juli 2021, is een positieve antigene test niet meer geldig.

SANITAIRE TOEGANGSVOORWAARDEN


