
Anvisningar för campingplatsens användare 

Undantagstillståndet på grund av coronaviruspandemin fortsätter i Finland. 

Nedan ges några råd, som det är bra för dig som använder vår campingplats  

att läsa igenom. Det viktigaste är att du skyddar dig själv och dina närstående  

när du besöker vår campingplats. 
 

1. Kom ihåg att tvätta händerna 
Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Det är bra att tvätta händerna i synnerhet 

när du har varit ute och går in, alltid efter toalettbesök och när du har snutit dig, hostat eller nyst. 

Om det inte finns tillgång till tvål och vatten, använd alkoholhaltig handsprit.  

Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte helt nyss tvättat händerna. 
 

2. Håll säkerhetsavstånd 
Undvik folksamlingar och trängsel. 

Håll minst två (2) meters avstånd till andra människor. Skaka inte hand med eller krama om 

människor som du hälsar på. Tänk på säkerhetsavståndet både på grillplatsen och badstranden 

samt i toalett-, bastu- och tvättutrymmen. Se till att du bidrar till att hålla allmänna platser så rena 

som möjligt. 
 

3. Hosta och nys på rätt sätt 
Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. 

Släng använda näsdukar och annat skräp i soptunnan. Hosta eller nys i ärmvecket om du inte har 

någon näsduk. Nys eller hosta inte i händerna. 
 

4. Stanna hemma om du har förkylningssymtom 
Även vid lindriga symtom i luftvägarna ska du stanna hemma. 

 
Du är välkommen till campingplatsen genast när du känner dig helt frisk. Om någon som bor i 

samma hushåll som du är sjuk kan ni komma och campa när alla är friska igen. 
 

5. Använd helst mobilbetalning 
Betala helst med mobilen eller med kort. Undvik att använda kontanter. 

 

6. Tänk på din ålder och eventuella underliggande sjukdomar 
Enligt statsrådets riktlinjer hör personer över 70 år och personer som lider av vissa underliggande 

sjukdomar till riskgruppen och är mer mottagliga än andra för en allvarlig coronavirusinfektion. 

Personer som hör till riskgruppen uppmanas att i mån av möjlighet undvika närkontakt med andra 

människor, det vill säga hålla sig i karantänliknande förhållanden. Håll minst två (2) meters avstånd 

till andra människor när du vistas utomhus. Undvik trängsel när du går till affären. 
 

7. Följ anvisningarna 
Följ myndigheternas och campingplatsens säkerhetsanvisningar när det gäller 

begränsning av antalet kunder, säkerhetsavstånd och hygien. 

 
Se till din egen samt andra människors säkerhet och välbefinnande. Kom 

ihåg att vi skapar trygghet varje dag genom att samarbeta! 


