Till våra gäster
Vi gör allt för att Du som gäst ska kunna känna Dig trygg hos oss.
Viktigt är dock att vi alla hjälps åt och ”drar vårt strå till stacken” i kampen mot detta virus!
Ingen kan göra allt, men TILLSAMMANS kan vi göra storverk!
Vi ställer höga krav på vår personal gällande allt som har med hygien att göra! Vi har utökat och
anpassat våra städrutiner och desinficerar våra servicehus och övriga allmänna utrymmen med
desinfektionsmedel. I samband med detta kan husen komma att stängas av en stund.
Om Du känner Dig mycket orolig och vill använda din egen dusch & WC i husvagnen/husbilen kan du
tömma Din kassett i en av våra ”Camperclean‐maskiner” så blir det både lätt och hygieniskt.
Vi begränsar antal gäster i receptionen, markerar avstånd och ser helst att du betalar med kort.
Stugor och Villavagnar kontrolleras och städas extra emellan varje gäst!
Restaurangerna och butiken följer de regler som Folkhälsomyndigheten och Dagligvaruhandeln satt
upp om avstånd och städrutiner för att ni ska känna er trygga där.
Vad gäller våra planerade eventdagar och shower under säsongen följer vi de beslut och
rekommendationer som Regeringen och Folkhälsomyndigheten utfärdar. Detta kan innebära att de
flyttas, eller helt ställs in, om ett genomförande strider mot reglerna.
Vi har fått skriftligt OK från Folkhälsomyndigheten att ha poolområdet öppet. Observera dock att det
är viktigt att hålla avståndet till varandra, både när det gäller solstolars placering och när ni befinner
er i vattnet. För att underlätta detta kommer vi att tvingas begränsa antalet besökare/dag till
området. Området desinficeras dagligen och löpande men kom ihåg att ligga på Din egen handduk
när du använder våra solstolar – inte direkt på stolen.
Poolbaren har öppnat en extra lucka för ”Take‐away”, pinnglass och badprylar. Till baren har vi ett
kölappsystem när det är mycket folk. Där köar Du utomhus medan Du väntar på din tur.

Saker som Du kan hjälpa oss med:
1. HÅLL AVSTÅND både ute och inne i byggnader. 1,5 ‐ 2,0 meter rekommenderas.
Innan Du går in i servicehus eller reception – kolla att det går att hålla avstånd!
Om inte, vänta utanför.
2. Om Du känner Dig det minsta sjuk med t e x hosta, halsont, snuva eller feber, vänta
med att besöka oss tills du är frisk igen!
3. Tvätta händerna noga och ofta samt använd handsprit som finns i servicehusen. På
toaletterna finns ”WC‐Cleaner” att tillgå som Du kan torka av sitsen med. Gör det!
Om vi hjälps åt, tänker oss för och visar varandra hänsyn och tålamod, så ska vi alla kunna känna
oss trygga och få en trevlig semestervistelse här på Saxnäs även i dessa ”Coronatider”!
Med Bästa Campinghälsningar
Catrin & Lasse med personal

