Information angående Conronaviruset i Sverige
Hej på dig
Hur är det med dig i dessa Corona tider? Som Du säkert har hört på nyheterna
så är hela Sverige ansträngt och allt fler blir smittade av Coronaviruset.
Därför känner jag att det är viktigt för er att veta vad som händer på
Trummenäs Camping och hur vi kommer arbeta mot en ökad spridning,
• Glassförsäljningen kommer placeras ut i glasrummet för att minska köbildning och för att kunna hålla en god och bra servering av både
kulglassen och pinnglassen.
Det kommer vara öppet varje dag mellan 11-18 lågsäsong och mellan 1121 på högsäsong (ev. ändringar kommer skyltas med på campingen)
• Vi kommer ha handsprit som extra tillbehör på både toaletter och köken,
samt i butiken och vid glassförsäljningen.
• Städningen kommer vara extra noga i år och vi kommer även desinficera
hand och kranar runtom på campingen och även toaletterna. Vi kommer
även att desinficera inomhus för att eliminera smittan.
• OM det blir mycket folk som kommer till butiken eller kommer för att
campa så kommer ett kö-system att bildas utanför butikens ingång och
ett begränsat antal gäster kommer att få vistas samtidigt i
buitken/receptionen.
• När det kommer till underhållskvällar så kommer vi i största mån att
hålla dessa utomhus vid dansbanan, vid dåligt väder så använder vi
glasrummet men kommer då omplacera borden så gott det går.

• Jag kommer själv att driva alla delar av verksamheten under 2020 och
det kommer vara 3 anställda utöver mig själv. De kommer få
instruktioner vid starten och jag hoppas att de tar Coronaviruset på
allvar. Detta förutsätter jag att samtliga gör av säsongsgästerna med! Det
är ett allvarligt läge vi har i Sverige idag men vi kan fortfarande leva
vidare och varför inte njuta av lugnet på Trummenäs
Det viktiga är att vi alla tänker oss för.
Tips är att TVÄTTA HÄNDERNA ofta och använd handspriten som är
utplacerad just för att vi INTE ska få in smittan på campingområdet.
• Den som känner sig dålig eller har fått diagnosen Corona önskar jag
stannar hemma en extra tid för att kurera sig. Det minsta jag kräver är
att OM du är smittad så håll dig i din husvagn och håll avstånd till övriga
gäster. Rekommendationen är 2 meters avstånd – inga handslag, inga
kramar eller kindpussar.
• Vi gör allt detta för att ni ska få en så normal säsong som möjligt och
hoppas att alla kan och vill både hjälpas åt och respektera dessa regler.
• Ni kan alltid ringa mig på 0734-257101 eller maila mig för frågor i övrigt.
För er som har facebook så går det bra att ta kontakt även där.

Vi hoppas på en bra sommar och att vi slipper få in smittan på campingen –
tillsammans kan vi besegra detta helvetesvirus som skördar allt fler företag och
för den delen människor i vårt land.

Tack för att Du tog dig tid att läsa denna information! Jag följer dagligen regler
och rekommendationer från Hälsovårdsmyndigheten och övriga instanser.

Vänliga hälsningar

Michael Lundin

