INFORMATION OM COVID-19 (CORONAVIRUS)
Vi på Vadstena Camping vill på alla sätt minimera risken för spridning av COVID-19 på vårt
område. Har du symptom, även milda, ska du stanna hemma till du är helt symptomfri + 2 dagar.
Vår personal kommer även de att stanna hemma vid förkylning med halsont, feber eller hosta, också
vid lindrigare symptom. Vi kommer att hålla rekommenderat avstånd från kollegor och gäster.

Camping & Stugor
Du som kommer till oss med ditt egna boende i form av tält, husvagn eller husbil kan till 100%
kontrollera din egen miljö och därmed känna dig lika trygg och säker som hemma. I detta
sammanhang vill vi uppmana er att respektera regeln med 2 meter till tomtgräns för era ekipage så
ni har tillräckligt avstånd mellan er.
Som stuggäst har man en egen avgränsad yta med mycket luft omkring vilket också är en trygghet. I
alla våra stugor och villavagnar med vattenanslutning kommer vi att montera tvåldispensers vid
inspektion av städning kommer vi att desinficera toaletter och de ytor man tar i såsom knoppar,
handtag, strömbrytare etc.

Servicebyggnader och andra allmänna utrymmen.
Våra servicehus städas kontinuerligt och kommer nu att kompletteras med desinficering av
gemensamma utrymmen såsom toaletter, matsalar, kök och latriner. Specifikt kommer vi att
desinficera ytor som många tar i, handtag, strömbrytare etc.
Vi uppmanar alla som besöker oss att vara noga med handhygien, särskilt före måltid, mathantering
och efter toalettbesök. Tänk också på att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk och
håll rimligt avstånd till varandra.

Allmänt
Det kommer att finnas handspritdispensers vid alla ingångar till servicehus, restaurang,
reception/butik och matsalar/kök.
Anslag från Folkhälsomyndigheten avseende god handhygien kommer att anslås på strategiska
ställen

Slutligen skall vi nog med gemensamma krafter mota detta virus och därmed ha en lika lugn och
skön sommar som vanligt. Ta hand om er så ses vi från den 30 april!

