
HUR VI JOBBAR MED COVID-19  
 

Vi agerar utifrån Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens rekommendationer samt andra svenska myndigheter och 

experter som håller oss informerade om läget gällande COVID-19. 

 

Våra gästers trygghet är det allra viktigaste för oss och vi tar den här situationen på mycket stort allvar. Vi agerar utifrån 

myndigheternas direktiv och håller oss ständigt uppdaterade om det rådande läget och hur det utvecklas. Vi kommer att ha 

öppet som planerat men för att minimera riskerna att smittan sprids och för att säkerställa en trevlig och trygg vistelse hos oss 

på Ingestrands Camping har vi vidtagit följande åtgärder. 

 

Camping & stuga – som hemma fast borta 
 

 Huvudsakligen bor du som gäst hos oss i husbil, husvagn eller tält. Vi tänker att du som kommer med eget boende 

kan kontrollera din närmiljö och där med känna dig lika trygg här som hemma.  

 Du som hyr stuga har en helt egen boendeyta med altan och mycket luft runt dig. Vi kontrollerar och städar alltid 

stugorna mellan varje gäst och försöker i möjligaste mån låta stugorna stå tomma mellan bokningarna, på så sätt 

kan du känna dig trygg.  

 I våra stugor kommer vi utöver den vanliga städningen nu även att desinficera alla ytor vid varje städtillfälle. 

 

Servicehus 

 

 I våra servicehus finns alltid tvål/handsprit tillgängligt så att du som gäst kan tvätta dina händer ofta för att undvika 

smittspridning. 

 Vi har utökat våra städrutiner och kommer utöver den ordinarie städningen även att desinficera handtag och 

knappar, kort sagt alla ställen där man håller eller trycker för att förhindra smittspridning. 

 

Butik & reception 

  

 Vi har skyltning om att hålla avstånd och vikten av noggrann handhygien. 

 Vi har satt upp avskärmningsskyltar och i vår reception finns handdesinfektion både vid ingången och vid vår 

kortterminal. 

 Vår personal är välinformerade om läget. 

 

Avbokning 
 

 Avbokning sker utan extra kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/



