Välkommen!
COVID-19

VIKTIGT!

I den här broschyren hittar du all information som
du behöver för att semestra tryggt och
säkert på våra anläggningar inom
Svenska Campingpärlor
sommaren 2020!

Tryghet för alla
Men denna folder hoppas vi att du ska kunna få svar på
dina frågor gällande hur vi agerar kring coronaviruset på vår
anläggning. Vi är väldigt måna om både vår personal och er
gäster och därför gör vi allt vi kan för att skapa trygghet och
säkerhet för både dig som gäst och våra medarbetare.
Eftersom vi dagligen följer de restriktioner som kommer från
svenska myndigheter så kan det hända att vissa saker som
står skrivet i denna folder kommer ändras. Vi hänvisar därför
till vår hemsida: www.svenskacampingparlor.se för att se
uppdaterad information under din vistelse.
Tillsammans måste vi hjälpas åt att visa omsorg och hänsyn
till varandra!

God hygien

– ditt och vårt ansvar tillsammans
För att minimera smittspridningen av Covid-19 följer vi
en försiktighetsprincip och har satt upp rutiner utifrån
rekommendationer och uppmaningar från myndigheter. Just
nu sker en ökad frekvens av städning på allmänna ytor och
toaletter, men vi påminner även om ditt ansvar och vikten av
god handhygien för att förhindra spridningen.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Viktigt att tvätta
i minst 30 sek för att de ska bli helt rena.
• Använd handsprit.
• Hosta och nys i armvecket.
• Håll rent efter dig. Släng papper i avsedda behållare och
torka upp eventuellt spill.
• Hålla avstånd till personer bredvid dig.

Hand-Holding-Water

Servicehusen
Utöver folkhälsomyndighetens råd gäller nedanstående i
servicehusen:
• Använd helt egen dusch och wc om du har i ditt eget
boende.
• Vid kö – köa utomhus med distans.
• Håll avstånd.
• Följ våra avståndsmarkeringar på golven.
• Visa hänsyn och omsorg.
• Torka rent efter dig själv.

Aktiviteter
I år är det inne att vara ute!
Det finns massor av skoj att göra både på våra anläggningar
men även i närområdet.
På vår hemsida hittar ni massor med tips på både sevärdheter
och aktiviteter.
Vi har även gjort en del åtgärder för våra aktiviteter:
• Minskade barngrupper.
• Alla ledarledda aktiviteter sker utomhus.
• Vid bokning av övriga aktiviteter på anläggningen får du en
pappersbit med desinfektionsmedel så du har möjlighet att
själv desinficera.

Incheckning
Incheckning:
• Endast en person betjänas per kassa och endast person får
vänta per avståndsmarkering inne i receptionen. Övriga
väntar på sin tur utomhus.
• I möjligmån önskar vi att endast en person per ekipage
besöker receptionen och checkar in.
• I möjligmån önskar vi att ni betalar med kort eller swish.
Utcheckning:
• Om er bokning är betalt vid avresa önskar vi att ni checkar
ut via våra snabbutcheckningslådor istället för att besöka
receptionen.
• Om man inte bokat avresestädning ska man själv städa
stugan enligt de anvisningar ni fått vid incheckning.
• Utöver gästens egen städning går vi alltid igenom stugan
innan den hyrs ut igen. Utsatta ytor och handtag sprayas
med desinfektionsmedel.
Övriga receptionsfrågor
För att minska köbildning önskar vi att man i möjligmån
ringer, mejlar eller chattar med oss vid frågor som inte är
akuta. Ni hittar vår kontaktinformation på hemsidan.

Vad kan jag som
gäst göra?
Tillsammans måste vi i år hjälpas åt och ta eget ansvar. Låt oss
tillsammans göra det vi kan för att göra det bästa av denna
sommar!
• Håll avstånd och åk hem direkt om du känner dig sjuk.
• Håll avståndet på din campingtomt.
• Använd i möjligmån din egen dusch/wc/kök.
• Håll avstånd i servicehusen och duscha gärna mitt på
dagen.
• Håll avstånd på stranden och sprid ut er.
• Planera din handlade och undvik småköp.
• Prata med era barn om vikten i att hålla avstånd.

Umbrella-Beach

Vad gör vi som
jobbar här?
Vi vill göra allt för att du ska få den bästa semesterupplevelsen som möjligt även i år. I vårt uppdrag ingår det att värna
om våra gästers och våra kollegors säkerhet och trygghet.
• Vi har genomgått utbildning i hur vi ska agera gällande
rådande situation.
• Vi har tydliga rutiner vid varje arbetsplats på hur vi ska göra
för att minska smittspridning.
• Vi har utökade städrutiner i samtliga utrymmen.
• Vid sjukdomssymtom stannar vi hemma från jobbet.
• Vi är uppdaterade och följer de riktlinjer som svenska
myndigheter har fastställt.
• Vi stöttar och hjälper varandra så det ska bli extra lätt att
göra rätt.

