Instructieborden op
onze locaties
#CanaDreamCares

Wij zijn trots op het hebben van een uitstekende hygiene- en veiligheids normen in onze
stations. In het huidige klimaat van COVID-19 is er nieuwe regelgeving van kracht en zijn
er aanvullende maatregelen genomen.
We hebben nieuwe, duidelijke instructive borden en bewegwijzering geïntroduceerd op
elk station om ervoor te zorgen dat onze gasten onze COVID-19-richtlijnen duidelijk
begrijpen en volgen.
Welkomposters bij elke ingang.
Welcome to
Thank you in advance for adhering to these simple measures, they are in place
to protect you and our Cast members. We are working hard to minimise waiting
times.
Please do not enter the building if you have any of the
COVID-19 symptoms (fever, cough, sore throat, runny nose,
or shortness of breath) or have been in close contact with
anyone who has tested positive for COVID-19.

Please use the Hand Sanitizer as you enter and exit our
Station.

Though Provincial guidelines may vary, we actively
encourage Guests and visitors to wear a mask.

All Guests & visitors must report to Reception or a Guest
Service Desk on arrival and wait for further instruction.

Please observe social distancing measures and follow the
floor stickers indicating waiting
positions.
Please limit the members of your party who enter our
Station to reduce the number of people inside.
We encourage you to make an appointment in
advance for RV Sales and RV servicing. We may not have
a Cast member available to assist you, without an
appointment.
Thank you for your compliance and understanding.
COVID Guest Hygiene Guidelines HS-071E

Handdesinfectiemiddel bij iedere
in- en uitgang.

Gezichtsmaskers zijn beschikbaar
voor onze Gasten.

#CanaDreamCares
Vloerstickers om wacht- en wachtrijposities weer te geven, In Canada geldt 2 meter
afstand houden.

Glazen schermen bij de receptive and gastenservice.

Gasten kunnen er zeker van zijn dat ze veilig zijn in onze stations tijdens het ophalen /
inleveren van de Camper. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat onze nieuwe
procedures geen invloed zullen hebben op de opwindende aanvang van een geweldige
roadtrip.
Ons team staat klaar en helpt graag alle gasten!
Ervaar Canada vandaag in uw eigen tempo
in het comfort van een CanaDream RV.

Boek uw volgende camperavontuur op
www.canadream.com

