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Med anledning av Coronaviruset/Covid-19 

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. 

Så här hanterar vi coronaviruset 

Vi agerar utifrån folkhälsomyndigheten, socialstyrelsens rekommendationer och andra svenska 

myndigheter och experter som håller oss informerade om läget gällande Corona. 

Vi vill på alla sätt minimera risken för spridning av Covid-19. Har man symtom, även milda, ska man stanna 

hemma tills man är helt frisk och varit helt symptomfri i minst 48 timmar. Får man symtom när man vistas 

på campingen så får man inte besöka de gemensamma utrymmena. 

Detta gäller på sektionens campingar 

Reception 

Vi uppmanar att inte mer än 1 kund vistas samtidigt inne i receptionen. Övriga kunder uppmanas att vänta 

på sin tur utanför receptionen. 

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. 

Diskrum 

Vi uppmanar att bara dom som diskar vistas i diskrummet samtidigt. Övriga uppmanas att vänta på sin tur 

utanför diskrummet. 

Samlingslokalen 

Den kommer vara stängd för gemensamma aktiviteter/evenemang tillsvidare. 

Aktiviteter 

Inga inomhus aktiviteter ska genomföras. 

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. 

Vid hemkomst efter en utlandsvistelse 

Har man varit utomlands så uppmanar vi att man väntar i 2 veckor efter hemkomsten innan man besöker 

campingen igen. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

