
Så hanterar Caravan Club Corona-riskerna 
Caravan Clubs riksstyrelse har enhälligt lagt fast hur föreningens rikscampingar ska 

hantera risken för spridning av coronavirus. 

- På campingen ska det finnas information om handhygien och uppmana till att tvätta 

händerna ofta. 

- För att säkerställa kvaliteten tar vi över städningen av våra stugor och inkludera det 

i priset. 

- Vi ska vara extra noga med rengöring av kontaktytor som t.ex. spolknappar, kranar, 

lampknappar, dörrhandtag och liknande.  

- Vi ska avsätta tillräckligt med arbetstid för desinficering. 

- Där det är möjligt inför vi kontinuerlig städning av servicehusen.  

I Sverige finns inga krav från myndigheterna på att begränsa verksamheten vid 

campingplatser. Campingssäsongen startar när anläggningarna öppnar, under april 

och maj månad, men i år måste vi räkna med att verksamheten kommer att påverkas 

av pandemilarmet i världen. 

Vi rekommenderar alla sektionscampingplatser att följa riksstyrelsens riktlinjer, som 

är gemensamma med de som alla campingar inom SCR ska gå efter. 

Det viktigaste är gästernas och personalens säkerhet. Vi vet att städning och god 

personlig hygien skapar trygga miljöer och är avgörande för hur vår bransch lyckas 

framöver. Vi är övertygade om att säkerhet kommer att värderas högt när våra 

medlemmar planerar årets semester. 

 

För att minska risken för smittspridning finns redan ett förbjud mot offentliga 

tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare.  

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före 

genomförandet. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och 

sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör 

särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se 

tabell 1 och tabell 2 i länken nedan). 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

 

 

 

Några konkreta förslag: 

Informera via hemsidan  

Använd hemsidan! Berätta om era rutiner för städning, hur ni hanterar evenemang 

och aktiviteter, om er restaurang erbjuder take away eller liknande.  

Så här skriver till exempel Kronocampingen i Lidköping: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/


Så här hanterar vi Corona 

Vi agerar utifrån Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens rekommendationer 

samt andra svenska myndigheter och experter som håller oss informerade 

om läget gällande Corona. 

Vi vill på alla sätt och vis minimera risken för ev. spridning av COVID-19. Har du 

symtom, även milda, ska du stanna hemma tills du är helt frisk + 2 dagar.  

Camping & stuggäst 

Ni bor i ert "egna" hem antingen i er husvagn/husbil eller i en av våra välstädade 

stugor. Här bor du minst lika tryggt som hemma med närheten till naturen. 

Våra servicehus med duschar och toaletter kommer stärkas upp med extra insatt 

städning. Vi kommer placera ut desinfektionsmedel som ni som gäst kan använda 

och vi ber alla våra gäster att vara ytterst noggranna med att tvätta händer med tvål 

och vatten både före och efter besöket i servicehusen.  

Restaurang 

3 april har vi säsongspremiär på Sjökanten och vi kommer att hålla restaurangen 

öppen som vanligt. Vi kommer begränsa antalet gäster i lokalen samtidigt och vi 

kommer stärka upp städningen även här.  

Om du är sjuk och inte kan besöka restaurangen kan du beställa takeaway mat 

genom vår app "Kronocamping".  

Avbokningar/Ombokningar 

Tillsvidare gäller våra ordinarie avbokningsregler. Om myndigheterna kommer fram 

till nya rekommendationer som kommer påverka din bokning hos oss kommer vi 

agera utifrån detta. 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://kronocamping.com/bokningsvillkor/

