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   Vi ersätter handskakningen med ett välkomnande leende.

   Till nyckelöverlämningen vid ankomsten tar vi emot 
1 person.

   Vid entrén till våra lokala servicekontor ställer vi  
handdesinfektionsmedel till förfogande.

   Vi håller 1,5 till 2 meters avstånd och respekterar  
golvmarkeringarna.

   Där det är möjligt använder vi plexiglasskydd och  
respekterar i övrigt det angivna avståndet.

   Kan i undantagsfall 1,5 till 2 meters-regeln inte hållas, 
bär vi ansiktsmask.

   En individuell (eventuellt i lag föreskriven) användning  
av ansiktsmask möter vi med respekt och acceptans. 

   Vi vädrar ankomst- och kontorsutrymmen regelbundet.

   Vi desinfekterar ankomstdisk och avställningsytor  
grundligt flera gånger per dag.

   Vi håller tiden för den ömsesidiga kontakten så kort som 
möjligt (där det är möjligt kontantfri betalning av extra 
kostnader).

   Vi och våra värdar informerar om såväl skyddsåtgärder 
som förhållningsregler och anslår dessa för alla att  
ta del av.

   Vi minskar antalet eller där det är möjligt avlägsnar  
broschyrer, tidskrifter och gästmappar.

   Vi städar och desinfekterar professionellt och regel-
bundet eventuella offentliga toaletter i anslutning till 
våra kontor. Vi använder endast engångshanddukar. 

   Vi desinfekterar husnycklarna efter varje överlämnande.

   Vi ber dig att du på avresedagen själv tar hand om  
lakan och handdukar och att du noggrant rengör  
köksutensilierna.

   Där det är möjligt ställer vi en tvättbar eller engångs- 
tvättsäck till förfogande. Var vänlig att i övrigt använda 
egna sopsäckar.

Rätt information och riktiga åtgärder är en garanti för en trygg och avkopplande vistelse:

Så trygg är du i ditt fritidshus

Din hälsa är viktig för oss!

Våra gästers, värdars, nyckelvärdars och medarbetares hälsa har för oss högsta prioritet. Vi är  
därför i ständig kontakt med ägarna och medarbetarna på plats för att tillsammans förverkliga 
skydds- och hygienstandarden och eventuellt anpassa till nya regleringar. Tack på förhand för att  
du också hjälper till och respekterar rådande skydds- och hygienstandard. Så bemästrar vi  
gemensamt denna speciella situation. För allas vår säkerhet och din okomplicerade bekymmers-
fria vistelse i fritidshuset.

Säkert välkomnande i Corona-virusets tider:
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   Där det är möjligt anslår vi i fritidshuset de gällande 
nationella skyddsåtgärderna eller överlämnar dem vid 
nyckelöverlämnandet.

   Vi är uppmärksamma på behovet att avlägsna icke  
nödvändigt material (tidningar, tidskrifter etc.).

   Säkerställ att bostaden vädras direkt efter inflyttningen 
och flera gånger dagligen under vistelsen.

   Hushållsföremål som porslin, glas, koppar och köksred-
skap diskades i maskin eller för hand före ankomsten. 

   Motsvarande rengöring av hushållsföremål måste  
genomföras av dig under vistelsen och före avresan.   
Alla kvarvarande livsmedel måste medtagas vid  
avresan.

   Följande regel gäller: Först städning, sedan desinfektion. 
Först avlägsnas mikroorganismer, smuts och föroreningar, 
sedan används lämpliga kemikalier för att döda mikro-
organismerna. Desinfektion ersätter inte rengöring!

   Vi anlitar professionella tvättleverantörer och tvätterier, 
som följer motsvarande Covid-19-riktlinjer.

   Sängarna bäddas direkt enligt gällande hygienstandard, 
alternativt packas tvättpaketet upp eller överlämnas i en 
ren tvättsäck.

   När vi själva tvättar sängkläder, madrassöverdrag,  
hand dukar, diskhanddukar eller täcken använder  
vi hygientvättmedel och tvättar vid högsta möjliga  
temperatur (min 60°C) och använder om möjligt  
torktumlare.

   Du som gäst tar av sänglinnet – skakar inte det använda 
sänglinnet, ej heller använda handdukar – och stoppar 
allt i de tvättsäckar, som ställts till förfogande, alternativt 
i egen sopsäck.

   Före städningen vädrar vi alla utrymmen minst 15 minuter.

   Vi bär handskar under städningen och när vi hanterar 
fyllda sopsäckar. Om vi använder engångshandskar byter 
vi dessa efter en timme och desinfekterar händerna vid 
bytet av handskar.

   Vi genomför före desinfektionen en grundlig städning  
av alla utrymmen och använder därvid vanliga rengörings-
medel och inte endast varmvatten.

   Vi rengör smutsiga ytor med vanliga rengöringsmedel och 
eftertorkar med vatten om nödvändigt.

   Avställningsytorna i köket, hushållsredskap (kylskåp, 
bakugn, skåp etc.), bord, armaturer liksom våtutrymmen 
(toalett, bad/dusch) rengör vi effektivt med för ändamålet 
avsedda rengöringsmedel (fettlösande, klorhaltiga etc.).

En noggrann förberedelse och skötsel av fritidshuset är betydelsefullt:

Förtroende för renligheten och för att tvätten är riktigt genomförd:

Vi genomför, inför nya gästers ankomst, städning enligt föreskrifterna:



3/3

   Vi använder i handeln förekommande desinfektionsmedel.

   Vi genomför en desinfektion utan eftertorkning.

   Vi lägger stor möda på desinfektion av ofta berörda och 
hårda ytor och föremål som dörrhandtag, ringklockor, 
strömbrytare, möbler (nattduksbord, matbord etc.), hand-
tag på möbler och fönster, diskmaskiner, kaffebryggare, 
fjärrkontroller, pekskärmar, hi-fi utrustning etc.

   Vi ersätter putsdukar och trasor efter rengöring av kök, 
våtutrymmen och beröringsytor och använder inte dessa 
flera gånger.

   Vi tvättar våra arbetskläder efter varje städdag.

   Vi tillämpar i alla situationer social distansering.

   Vi tvättar grundligt och regelbundet händerna med tvål 
minst 30 sekunder.

   Ett eget handdesinfektionsmedel ska finnas till hands 
och användas när det inte är möjligt att tvätta händerna.

   Vi hostar och nyser i armvecket.

   Efter användning gör vi oss av med pappersnäsdukar, 
ansiktsmasker och engångshandskar i sophink med lock 
eller sopsäck.

   Vi följer de regionala och nationella riktlinjer som införts 
av landets hälsomyndigheter.

   Våra medarbetare och ditt värdfolk står hela tiden till 
förfogande för frågor.

   Nationella och regionala skyddsåtgärder kan avvika från 
dessa regleringar och ska följas som ett komplement.

   Lokala och regionala riktlinjer (förbud mot offentliga 
sammankomster, antal personer i restauranger, strandin-
formationer etc.) kan ändras. Sök information hos ditt 
värdfolk, på våra lokala servicekontor eller turistbyrån  
på plats.

   Skulle du bli sjuk under din vistelse, ta kontakt med ditt 
värdfolk – inledningsvis lämpligast per telefon. Värdfolket 
ger dig kontaktuppgifter till den ansvarige läkaren eller 
närmaste hälsocentral.

   I nödfall står vårt service-team dygnet runt till din förfo-
gande. Kontaktuppgifter finns i dina resedokument.

Efter den grundliga rengöringen följer en grundlig desinfektion:

Våra medarbetare, ditt värdfolk, övrig personal och du som gäst följer de välkända  
standard-Corona reglerna:

Våra medarbetare och ditt värdfolk finns där för dig och står till tjänst med råd och dåd:

Tack för din medverkan och beaktandet av dessa regleringar!

Detta är en sammanfattning av de viktigaste råden beträffande skydds- och hygienstandard och tillvägagångssätt under 
COVID-19. Det finns ingen garanti för fullständighet. De nationella eller regionala hälsomyndigheternas riktlinjer och regler i 
det aktuella landet gäller. Informera dig också om ytterligare detaljer på respektive officiella internetsidor.


