
 

 

 

 

Info fra styret vedrørende korona og smitte 30/4/20 

Styret har besluttet å gjenåpne plassen også for gjester med bobil eller vogn/telt i 
helgene. Dette gjelder også dagsgjester, de som kommer for å sole seg og bade. Dette 
innebærer at vi da åpner toalettene i badstubygget i helgene og kun da. Vi har ansatt folk 

til å føre tilsyn med toalettene og vaske etter retningslinjer gitt av kommuneoverlegen.  

For at dette kan gjennomføres innebærer følgende for alle våre gjester og 

fastboende; 

De som oppholder seg på campingplassen har selv et ansvar for å forholde seg til satte 

retningslinjer.  

• Holde avstand og ikke grupper på mer enn fem samlet på samme sted/ute-areal, og 
GOD håndhygiene MÅ fortsatt opprettholdes.  

• Holde minst 2 meter avstand fra andre 
• Er man i karantene/isolasjon skal man ikke oppholde seg på Sjøhaug 
• Viktig: Gjester med luftveisinfeksjoner skal ikke oppholde seg på campingplassen iflg 

Kommunelegen i Moss.  
• Angående fellesrom: Dusjer, badstue og tilgang til vaskemaskin vil fortsatt være 

stengt - Felles Tv rom, resepsjon og stue vil også være stengt inntil videre 
• Oppvask kan gjøres på kjøkken, her må såpe og oppvaskkost tas med- tilgang til 

kjeler m.m er ikke mulig ei heller kjøleskap og komfyr. Det vil bli satt frem 
vaskemiddel for å vaske før og etter man har benyttet oppvaskbenken. 

• Tømming av toalett kassett vil være mulig 
• Kun toaletter i servicebygg ved lekeplass vil være åpne.  
 

• Lekeplass vil være åpen, men her ber vi foreldre følge med barna. Dette for å passe 
på avstand og husk ikke større grupper enn fem tett på hverandre.  

 

  

Toaletter 

Her ber vi om at våre gjester bruker såpe -desinfeksjon og engangspapir som er 
satt opp til bruk. Se til at papir etter bruk havner i søppelbeholder og ikke på 
gulvet! Her vil vi måtte se om dette fungerer og at hygieneregler overholdes, om vi 

skal fortsette å holde åpent. Toaletter vil bli sett over og rengjøres flere ganger 

daglig. Ved renhold vil toalettbygningen stenges dette må respekteres!  

 



 

 

 

Utenfor helgene 

Når det gjelder ukedagene så vil det ikke være vasking og da stenges toalettene og 

kjøkkenet. 

De med fast plass må da ha egne do-og vaskemuligheter inntil videre.  

For de med leie av fastrom vil det bli mulig å bruke HC- toalettet i ukedagene og vi 
presiserer at det kun gjelder de med fast rom og at de selv er ansvarlige for renhold, 
og må signere for dette på skjema som blir hengt opp. Ta kontakt med Per for videre 

info. Tlf  900 20 251 

Plakater vil bli satt opp for å minne oss på smitteverntiltak og vi ber at dette blir 

respektert.  

  

Så ønsker vi alle en nydelig vår og håper at vi snart kan gjenåpne plassen i sin helhet.   

   

--  
Med vennlig hilsen styret på Sjøhaug 

 
 
 
 
 

 


