Utökade riktlinjer vid bokning och besök Uppdaterad: 10 januari 2022
Nya restriktionerna träder i kraft 12/1-2022

Här följer uppdaterad information om vad vi på Kronocamping gör för att öka tryggheten,
säkerheten, och eventuell smittspridning av Covid 19. Vi vill att ert besök på
Kronocamping och Restaurang Sjökanten ska kännas säkert därför ber vi dig läsa igenom
detta innan du besöker oss.
Campingverksamhet omfattas inte av pandemilagens förordning, föreskrifter och allmänna
råd, men alla skall begränsa nya nära kontakter, hålla avstånd till andra samt undvika
miljöer med trängsel.

När ska du inte besöka oss?
•
•

Om du varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta av Coronavirus, covid19.
Om du är sjuk med allmän sjukdomskänsla, hosta, feber eller förkylning. Uppvisar
du något av dessa symptom kommer vi inte tillåta dig att besöka oss just nu.

Ovan gäller självklart även vår egen personal, som uppmanas att följa
Folkhälsomyndighetens råd. Vi undviker även personlig kontakt med leverantörer och
samarbetspartners som stämmer in på ovan. Vänligen respektera dessa åtgärder då vi
månar om säkerheten för oss alla, gäster och medarbetare.
Tills vidare tar vi oss rätten att avvisa gäster som visar symptom som feber, hosta och
snuva. Detta gäller även givetvis vår personal.

Allmänna råd
Det bästa sättet att skydda sig själv och sin omgivning från virus är alltid att hålla god
hygien, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk. Här har vi samlat ihop viktiga saker
som du skall tänka på just nu;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanna hemma om du är sjuk
Håll avstånd till framför allt till människor som du vanligtvis inte umgås med.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
Använd handsprit som komplement till handtvätt. Detta finns tillgängligt i
servicehus, reception och restaurang.
Försök att låta bli att ha dina händer i ansiktet eller fingrar i munnen
Undvik att hälsa genom att ta i hand
Bara sittande gäster i restaurangen, max 8 p/sällskap och avstånd mellan olika
sällskap
Max 50 personer vid uthyrning av lokal för privata sammankomster och endast
sittandes gäster och max 8 personer per sällskap.
Vid fler än 50 personer vid allmän sammankomst krävs vaccinationsbevis men alla
skall ha anvisad sittplats och max 8 personer vid varje sällskap med minst 1 meter
till varje sällskap sidled, framför och bakom.

Så här agerar vi på Kronocamping i Lidköping för att
förhindra smitta av covid -19
•

•
•
•

•

Vi har satt upp Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer
vid entrén till alla byggnader på området om GOD HANDHYGIEN och att HÅLLA
AVSTÅND
Vi informerar och handleder all personal om hur vi stärker upp, och arbetar med att
förhindra smitta hos oss på Kronocamping.
Vid storhelger och högsäsong kommer vi sköta all in och utcheckning i möjligaste
mån utomhus.
Vi begränsar antalet personer till max 2 personer i reception och butik, max 1
person från varje sällskap samtidigt och att alla håller minst 1,5 meter mellan varje
person.
Det finns handsprit strax innanför entrén i receptionen.

Städning och rengöring
Kronocamping har alltid hög hygienstandard. Just nu har vi utökade rutiner för städning
av offentliga utrymmen.
•

•
•
•
•

Alla hårda ytor såsom våtutrymmen, dörrhandtag, konferensbord, matsalsbord,
stolar, toalettstolar, spolknappar etc. tvättas med desinfektionsmedel
återkommande flera gånger varje dag.
Alla servicehuskort, nycklar samt övriga utlåningsutrustning tvättas av med
desinfektionsmedel mellan varje gäst.
Restaurang och receptionsgästtoaletter städas regelbundet under öppettiderna.
Vi ber alla hålla avstånd med minst 1,5 meter mellan varje person som inte är familj
om det bildas köer.
Det sitter alcogel innanför entrédörrar till alla servicehus.

Restaurang Sjökanten
Restaurang Sjökanten har alltid höga krav på hygienstandard. Just nu har vi utökade
rutiner för städning av offentliga utrymmen, vilket även innefattar vår restaurang. Alla
hårda ytor tvättas med desinfektionsmedel regelbundet under dagen.
•
•
•
•

•
•

All servering av mat sker vid bordet eller via takeaway.
Vi har handdesinfektion precis innanför entrén som är till för alla restauranggäster
när de kommer och lämnar oss.
Vi har endast bordsservering, och vi tar hand om dig och dina beställningar direkt
vid ditt bord.
Är det många som kommer samtidigt så håll avstånd med minst 1,5 meter mellan
varje person som inte tillhör familjen. Vi kommer och visar dig till ditt bord så fort vi
kan.
Max 8 personer vid varje sällskap och minst 1 meter mellan varje sällskap (både
sidled, framför och bakom).
Restaurangen stänger senast kl 23:00

Gruppaktiviteter
Våra planerade aktiviteter sker utomhus, på bestämda tider och med begränsat
antal sittplatser enligt FHM restriktioner.

Konferens
Konferens lyder inte under allmänna sammankomster vilket innebär att ett företag eller
förening får ha möten och konferens med fler än 50 personer. Naturligtvis gäller övriga
principer kring att vara frisk, hålla god hygien och avstånd i lokalen.

Spahus
Bubbelpoolen är klorerad vilket innebär att virus och bakterier dödas. Spahuset hyrs ut till
slutet sällskap med max 15 personer samtidigt. Allt avstädas mellan varje sällskap.

Äventyrsgolf
Alla klubbor, bollar och pennor torkas av med antibakteriellt medel efter användning.
Naturligtvis gäller övriga regler om att alla skall hålla avstånd mellan varje sällskap ute på
banan.

Till dig som bokat ett besök på Kronocamping och
Restaurang Sjökanten
Har du bokat ett besök hos oss är du varmt välkommen om du är frisk och inte träffat
någon som är Covid -19 smittad. Behöver du av- eller omboka gäller våra ordinarie
avbokningsregler.

När du besöker oss
Vi vill be dig som gäst att hjälpa till och visa extra hänsyn, så vi blir en trygg och säker
plats att besöka som alltid:
Vi hoppas innerligt att influensaperioden snart är över! Och vi vill bara påminna om att vi
gör dessa insatser för att skydda dig och minimera risken för spridning. Vi ber er vänligen
respektera våra riktlinjer och visa hänsyn gentemot övriga gäster och personal.
Tillsammans skapar vi en säker miljö.

