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COVID-19: Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet
Her kan I se Sundhedsstyrelsens og Rigspolitiets retningslinjer for, hvordan de
danske campingpladser skal forholde sig.
”Må campingpladser og feriecentre holde åbent?
Ja, lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter, men tilhørende
aktiviteter som fx legeland, badeland, restaurant og fællesrum skal holdes lukket.”
Der opfordres generelt til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer/anbefalinger til campingpladser
Sundhedsstyrelsen understreger over for Camping Outdoor Danmark, at
campingpladserne skal overholde styrelsens generelle retningslinjer.
Campingpladserne skal:
• Sikre grundig information af alle gæster
• Sikre, at reglerne overholdes,
• Sikre tilstrækkelig hyppig rengøring af fællesarealer og kontaktpunkter
• Iværksætte tiltag i forhold til at adskille personer og de faciliteter, som de
anvender mest muligt.
• Sikre nem adgang til håndhygiejne
• Sikre, at der foreligger en plan klar for, hvis en gæst eller personale udvikler
symptomer, hvilket ikke er et urealistisk scenarie.
Ifølge Sundhedsstyrelsen kan toiletbygninger forventes at udgøre smittekilder, da
der hér udføres personlig hygiejne, hvor folk kommer i kontakt med sekreter og
kropsvæsker i øget grad. Der vil derfor være behov for meget hyppig og grundig
rengøring af toilet- og badefaciliteter.

Rigspolitiets retningslinjer/anbefalinger til campingpladser
Rigspolitiet har orienteret Camping Outdoor Danmark om følgende:
Dagligvarebutikker og restauranter med take-away på campingpladserne kan holde
åbent, forudsat at de overholder følgende krav om at:
• Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde.
• Sikre at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
• Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på
COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
• Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
• Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunderne.
• Sikre, at medarbejderne bruger handsker ved salg af ikke-emballerede
fødevarer.
• Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne kan holde behørig
afstand – også i købssituationer.
Toiletter, baderum og udendørs legepladser kan ifølge Rigspolitiet holdes åbne.
Rigspolitiet understreger, at der på offentligt tilgængelige steder ikke må befinde sig
flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig
fare for smitte med COVID-19.
Køkkenfaciliteter på en campingplads må gerne holdes åbent. Der må ikke i
køkkenet afholdes arrangementer, begivenheder eller lignende, hvor der er flere
end 10 personer til stede.
Campingpladsejere og lejrchefer skal være opmærksomme på, at hvis der er tale om
et offentligt tilgængeligt køkken, så må der ikke på noget tidspunkt befinde sig flere
end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for
smitte med COVID-19.
Udendørs legepladser må gerne være åbne.

