2020-12-17
Med anledning av Coronaviruset-/Covid-19
Vi lever i en svår tid med en pandemi och vi måste alla ta ett stort ansvar för att förhindra
smittspridning.
Vi ser ett fantastiskt engagemang hos våra medlemmar och vi ser att caravanandan ger oss styrka och
håller oss samman. Tillsammans kommer vi att klara det, men än är inte faran över utan vi måste
fortsätta att försöka stoppa smittspridning.
Caravan Club Smålandssektionens styrelse har enhälligt lagt fast hur sektionens campingar ska
hantera risken för spridning av coronaviruset.
Smålandssektionens campingar kommer fortsatt att vara öppna.
Har man frågor och funderingar på vad som gäller så kontakta tjänstgörande campingvärd.
Reception
Det är inte tillåtet att mer än 1 kund vistas samtidigt inne i receptionen. Övriga kunder väntar utanför
på sin tur och då kund går ut kan nästa gå in.
Servicehus
Våra servicehus, innehållande toaletter och duschar, städas regelbundet med utgångspunkt hur
mycket folk det är på campingen. Vi ber våra gäster att vara noggranna med att tvätta händer med tvål
och vatten, både före och efter besöket i servicehusen. Vid kö så uppmanas att vänta utanför på sin
tur.
Diskrum
Endast de som diskar vistas i diskrummet samtidigt. Övriga uppmanas att vänta på sin tur utanför
diskrummet.
Samlingslokaler
Alla samlingslokaler är stängda tillsvidare även om man är under 8 personer.
Det är inte tillåtet att använda övriga lokaler och utrymmen till aktiviteter även om man är under 8
personer.
Bastu Kettilsås
Bastun hålls stängd. (Den kan utnyttjas om man är från samma familj)
När någon i familjen är smittad av Corona
Är någon inom familjen smittad av Corona så är det hemkarantän i 7 dygn som gäller för övriga
familjemedlemmar, dvs. då ska man vistas på sin hemadress och inte på campingen. Skulle det
uppdagas att någon bryter mot detta så är säsongsplatsen förverkad.
Rekommendationer till våra gäster:
•
•
•
•
•

Använd i möjligaste mån din toalett och diskho i husvagnen istället för att besöka våra
servicehus
Sträva efter att i första hand umgås utomhus
Tvätta händer ofta och noga med tvål och vatten
Håll avstånd även utomhus
Leta inte kryphål för att kringgå gällande råd och rekommendationer

