Viktig information gällande Covid-19
Kära gäst,
Välkommen till Sandsjögården Holiday Resort!
Pga rådande Corona pandemin har vi gjort några
justeringar i Sandsjögården Holiday Resorts drift. Vi följer
Myndigheternas rekommendationer, för att minimera risken
för spridning av Covid-19, men framförallt för att säkerställa
att ni känner er trygg och lugn vid er vistelse hos oss.
Det finns handdesinfektion i entrén, vid altanuppgång till
restaurangaltan (sommarmånaderna) och i gästtoaletterna
på övervåning. Gärna använda handdesinfektion innan ni
kommer in till receptionen eller innan ni går in till matsalen
vid altaningång. En ännu bättre alternativ är att tvätta
händerna ordentligt med varmt vatten och tvål. Ni får gärna
göra det regelbunden på övervåningen.
Vi kontrollera hela anläggningen flera gånger om dagen,
där vi bl.a. desinficerar smitt vänliga ställe och ytor, som
t.ex. dörrhandtag, trapphandtag eller kortläsaren. Det är en
av våra regelbundna rutiner vi haft redan länge före
pandemin.
Stuga nycklar desinficeras efter varje gäst och innan vi
lämna den över till nästa gästen.
Stugorna alltid städs ordentligt efter varje gäst och
desinficeras innan nästa check-in.
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Sandsjögårdens team är tränad i hanteringen av
pandemisituationen och får regelbundna uppdateringar
ang. förhållandet, skydd, hygien osv.
Teamet har även instruktionen att en få inte jobba när en
känner sig även bara lite sjuk med symptom som snuva,
hosta eller feber, för att inte riskera att smitta andra. Vi
därför ber om förståelse, skulle det leder till temporära
underbemanning eller ändringar i erbjudandet.
Generellt ber vi er att aktivt hjälpa till att förhindra trängsel
på plats. Det innebär särskilt följande restriktioner:
• Max. 2 personer samtidigt på receptionen (+1
personal)
• Max. 4 personer per bord i matrummet
• Max. 2 personer per bord på restaurangaltan
• Max. 4 personer samtidigt på övervåningen (2x toalett
| 2x dush)
• Ingen stående servering vid baren!

Vi även kontrollerar hur många gäster/besökare finns
samtidigt på plats. Vi reserverar oss, särskilt för oamälda
gäster och dagsbesökare, att stänga tillgång till
anläggningen, om antalet befintliga gäster närmare sig
risken att får trängsel på plats.
Om ni har frågor, känner er osäkert eller behöver hjälp,
tveka inte att prata med någon av teamet direkt, eller skicka
meddelande via sms, WhatsApp eller messenger till 076
103 85 75. Vi finns här för er!
Sandsjögården teamet ber om er förståelse för alla
driftjusteringar i samband med Covid-19. Samtidigt ber vi er
att aktivt hjälpa till att förhindra smittspridningen, för allas
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säkerhet. Men framförallt önskar vi er en fin och lugn
vistelse i underbart vackert Sandsjön!

Med vänliga hälsningar,
Sandsjögården teamet
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