
Information och åtgärder kring Covid-19 
 
Det är säkert många av er som har undrat hur vi tacklar den nuvarande situationen med COVID-19. 
Självklart sätter vi våra gäster och samhällets säkerhet främst! Vi vill börja med att klargöra att vi 
öppnar vår camping som planerat och fortsätter att hålla öppet så länge det är säkert för våra gäster. 
Så anta att vi finns här och har öppet som vanligt framöver, om inget annat kommuniceras. 
Däremot kommer det att ske en hel del förändringar. Nedan kan ni läsa om samtliga 
försiktighetsåtgärder vi har gjort och kommer att göra. 
Först och främst vädjar vi om att våra gäster följer de krav, råd och uppmaningar som 
Folkhälsomyndigheten och regeringen kommunicerar. Vi följer konstant händelseutvecklingen och 
ser till att kontinuerligt förändra vår verksamhet så att ni alltid kan känna er så säkra som möjligt hos 
oss. Därför ber vi er som uppvisar influensaliknande symptom att följa rekommendationerna och 
besöka oss vid ett senare tillfälle när ni har tillfrisknat. Det kravet ställer vi även på alla våra 
campingvärdar. 
Då de flesta av er gäster besöker oss med husvagn, husbil eller tält kan ni enkelt ta kontroll över er 
närmiljö för att känna er lika trygga här som hemma. Med det sagt innebär det rent krasst en mindre 
risk att campa än att gå till affären för att handla. 
Nedan kan ni läsa mer ingående om de åtgärder och krav vi ställer på campingverksamheten. 
 
Receptionen 
Under rådande omständigheter har vi förändrat in och utcheckningsprocessen så den kan 
genomföras på ett så kontaktfritt och säkert sätt som möjligt. Därför har vi gjort följande åtgärder 
 

• En plexiglasskiva är uppsatt i receptionen för att förhindra närkontakt mellan kund och 
personal 

• Endast en kund åt gången tillåts vistas inne i receptionen 
• Betalning skall i första hand ske med swish 

 
Servicehusen 

• Vi uppmanar alla gäster till att i första hand använda sina egna toaletter, duschar och kök. 
• Användning av servicebyggnader sker på eget ansvar. Tänk på att hålla avstånd och tvätta er 

noggrant efter varje besök. Vi har utökat tillgängligheten av tvål, handsprit och 
desinfektionsmedel för kontaktytor (rengöring av handtag, kranar m m).  
 

Evenemang 
• På grund av rådande omständigheter kommer vi tills vidare att behöva ställa in en hel del 

redan planerade evenemang. Håll koll i Sollids Facebookgrupp och på anslagstavlorna för 
gällande evenemang 

• Vår bastu är tillsvidare stängd 
 
Med detta sagt välkomnar vi alla våra gäster och vänner att besöka Sollids camping. Det kommer 
sannerligen att bli en spännande om än annorlunda säsong. Ta väl hand om er, era nära och kära- 
och kom framförallt ihåg: efter regn kommer solsken.... 
 
Campingkommittén 
Sollid / Hans Petersson, Campingansvarig 


