
Vi følger Myndighedernes til enhver tid 
gældende  retningslinier. 
Denne plan er udarbejdet i samarbejde 
med Odsherreds Kommune.

Følg med de opslag, der ved Receptionen.
Ophængte anvisninger fra Myndighederne 
skal følges af alle.

NEGATIV TEST - tak
Vi henstiller til at hver gæst fremviser en negativ 
test, der er max. 72 timer gammel, ved ankomst.

TOILETTER og BADE
Brug så vidt muligt eget toilet/bad hvis du har 
campingvogn. 
Fastliggerne skriver sig på et af familiebadene, og 
så må I kun bruge det rum, I skriver jer på. I må 
godt bruge de store baderum når de er åbne, vær 
blot ekstra omhyggelig her med hygiejnen, og 
respekter venligt de udvidede restriktioner dér.
Handicaptoilettet i Gårdhaven er fortrinsvis til 
medarbejdere - og selvfølgelig handicappede. 
Der står håndsprit i mellemgangen, og I skal sprit-
te hænder både når I går ind, og når I går ud. 
Toiletter og bade vil blive gjort rent og 
desinficeret så tit som muligt.

RECEPTION og FORRETNING 
Vi holder receptionen åben som vi plejer, dog må 
kun én familie ad gangen må komme ind. 
Ligesom på toiletter skal man spritte hænder 
inden og efter besøg her. 🙂
Du kan købe morgenbrød (og gerne bestille dagen 
før) som sædvanelig.
 Det vil være fantastisk, hvis I kan betale ting og 
sager med Mobilepay (53989) men vi tager også 
dankort og kontanter. Brug venligst håndsprit før 
og efter evt. brug af tastatur.

FÆLLES RUM 
Aktivitetsrummet, Prærievogn og Naturværkstedet  
er indtil videre lukket. Det samme gælder 
desværre hoppepuden indtil videre.
I Køkkenet gælder Myndighedernes anvisninger: 

Hold afstand, undgå berøring, vask hænder og 
sprit af. Vi må kun være to familier derude ad 
gangen. Der ligger rene klude og der står sprit, 
til at tørre af efter brug.
Hold øje med de gule bobler, der er to meter 
mellem dem og det er den afstand vi desværre 
bør holde.
Nogle steder er gangarealerne delt op i to baner, 
følg venligst pilene i din gangretning.
Vi hjælpes ad og taler pænt til hinanden, det bliver 
man ikke smittet af, hvis man tænker sig om. 
Forældre bedes være opmærksomme på, at deres 
børn også følger anvisningerne. 🙂

FÆLLES ARRANGEMENTER er aflyst indtil 
videre. Det gælder alle arrangementer, og vi 
prøver stadig at få nye datoer til hjertestarter-kur-
sus og brandkursus., men det har lange udsigter. 
Derfor er Fredagsbaren også aflyst.

FÆRDSEL I ØVRIGT 
Når I besøger hinanden i vognene, så tænk jer om, 
og respektér, hvis I får et nej til at komme indenfor.
Der er jo altid min. tre meter mellem vogne og 
telte, og det er om muligt ekstra vigtigt nu. 
Hold generelt afstand overalt på Pladsen.
Hvis du er syg så skal du blive hjemme, indtil du 
har været symptomfri i to dage. Hvis du er i tvivl, 
så vælg den forsigtige løsning. 
Vi skal vide hurtigst muligt, hvis du bliver konsta-
teret positiv, da vi har en aftale med Kommunen 
om smittesporing.
Har du mistanke om at du kan være smittet, beder 
vi dig vente 14 dage med at komme på pladsen.
Hvis du bliver dårlig mens du er her, skal du ringe 
til egen læge/vagtlæge og høre, hvordan du skal 
forholde dig, og så skal du tage hjem så hurtigt 
som muligt - om nødvendigt med ambulance.

Sådan tackler vi Corona her
– med sund fornuft og godt humør

Tak


