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Geachte klant, 

Vanaf 21 juli is de toegang tot alle campings in Frankrijk onderworpen aan nieuwe beperkingen 

opgelegd door de Franse overheid, in de vorm van een " PASS SANITAIR". 

Om u te helpen bij de voorbereiding van uw verblijf, leggen we hier in detail uit hoe u vanaf 

21 juli toegang krijgt tot camping Saint Amand en er kunt verblijven 

-Kinderen t/m 17 jaar hebben zonder PASS SANITAIR toegang tot de camping en al onze 

faciliteiten dus zonder beperkingen 

- Alle volwassenen van 18 jaar en ouder, ongeacht hun land van herkomst, moeten een PASS 

SANITAIR tonen voordat ze de camping betreden. Deze kan digitaal zijn of van papier en moet 

één van de volgende bewijzen bevatten: 

I / Vaccinatie, op voorwaarde dat er een volledig vaccinatieschema beschikbaar is, ofwel: 

• 1 week na de 2e injectie voor vaccins met dubbele injectie (Pfizer, Moderna, AstraZeneca); 

• 4 weken na injectie voor vaccins met een enkele injectie (Johnson & Johnson); 

• 2 weken na de injectie voor vaccins bij mensen die al Covid gehad hebben (1 enkele injectie). 

II / Bewijs van een negatieve test van minder dan 48 uur 

Alle RT-PCR en antigene testen met een bewijs dat deze negatief zijn in de vorm van een QR 

code 

De geldende deadlines voor de geldigheid van de tests (48 uur) zijn strikt bij het betreden van 

de camping 

III / Het resultaat van een positieve RT-PCR- of antigeentest die het herstel van Covid-19 

bevestigt, daterend van ten minste 11 dagen en minder dan 6 maanden: 

Zodra uw Pass SANITAIR bij uw aankomst is gescand en gevalideerd, heeft u toegang tot de 

camping en al onze diensten en voorzieningen voor de volledige duur van uw verblijf, zonder 

dat u opnieuw hoeft te worden getest. 

Let op: deze gevalideerde pas is alleen geldig op Camping Saint Amand, de voorwaarden voor 

toegang tot restaurants en structuren buiten de camping kunnen onderhevig zijn aan andere 

voorschriften. 

ALS U UW PASS SANITAIR NIET BIJ AANKOMST KUNT TONEN, ZIJN WIJ HELAAS 

GENOODZAAKT U DE TOEGANG TOT DE CAMPING TE WEIGEREN, ZELFS ALS U EEN 

VOORAFGAANDE RESERVERING HEBT GEMAAKT. 

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om u ondanks de opgelegde beperkingen toch een fijne 

vakantie te bezorgen en heten wij u van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

De receptie. 


