Välkommen till
Vita Sandars Campings poolområde
Det är allas ansvar att samarbeta genom att hålla avstånd och följa uppsatta
regler, för att minska risken för spridning av smitta.
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När vi står i kö till servering, vattenrutschbana eller wc, ska vi hålla avstånd på
minst 1,5 m (Mellan föräldrar och barn, eller de vi normalt lever ihop med behövs
inget avstånd).

1,5 m

1,5 m

När vi badar i poolerna, ska vi hålla avstånd på minst 1,5 m. (Mellan föräldrar
och barn, eller de vi normalt lever ihop med behövs inget avstånd).
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När vi ligger i solsäng eller sitter vid bord, ska vi hålla avstånd på minst 1,5 m.
(Mellan föräldrar och barn, eller de vi normalt lever ihop med behövs inget avstånd).
Under rådande situation gäller även följande:
• Barn eller minderåriga får inte vistas i poolområdet utan föräldrar eller
annan vuxen, som ansvarar för att alla följer uppsatta regler.
• Anläggningen bedömer fortlöpande när max antal personer i
poolområdet uppnåtts, och har då rätt att stänga poolområdet för ytterligare
inträde.
• Anläggningen ansvarar för att uppsatta regler efterlevs, och har rätt att
avvisa personer eller familjer som inte följer dessa.

Tvätta händerna ofta!
Information om smittspridningsrisk i bassängvatten.
Vi har poolområdet öppet, men vi följer utvecklingen och tar risken för
smittspridning på fullt allvar. När du besöker våra badanläggningar, håll
ett socialt säkerhetsavstånd. Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor
samt kontinuerlig spädning, som dödar både bakterier och virus.
Vi håller en extra hög frekvens på städning. Enligt folkhälsomyndigheten är
informationen följande: virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan
endast föröka sig i celler tex. i människor eller djur. Infektionsförmågan
avtar snabbt i bassängbadvattnet när virus dör av desinfektionsmedel
eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i
samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade
med virussmitta än andra miljöer där många personer vistas.

Smittämnen hamnar lätt på händerna eller andra ytor, som till exempel
dörrhandtag. De sprids därför vidare när du tar någon i hand.
Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid
händerna före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan
vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta eller nys i armvecket!
När du hostar eller nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta eller nysa i armvecket eller i pappersnäsduk hindrar
du smittan från att spridas i omgivningen eller från att förorena dina händer.

Stanna i husvagnen/husbilen eller stugan om du är sjuk!
Om du uppvisar symtom eller känner dig det minsta sjuk, stanna i husvagnen/
husbilen eller stugan. På så sätt undviker du att smitta andra människor

