Vi åbner 3. april - og vi
vil så gerne se jer J
Har I allerede booket en plads eller en hytte hos os,
eller overvejer I en tur på camping eller i feriehus?
De fleste af jer har forandrede betingelser med børnene og arbejdsplads hjemme og det normale sociale liv samt
fritidsaktiviteter sat på stand by. Måske trænger I til at komme lidt væk? Ud i naturen i egen campingvogn eller
nogle dage i en hytte? Men måske er I nervøse for, om det nu er sikkert nok at tage af sted? Nervøse for, om det
udgør en større smitterisiko at tage på camping, end at blive hjemme?
Derfor får I lige denne opdatering på, hvordan forholdene er hos os og hvad corona-situationen betyder for vores
lille plads - og især hvad vi gør for at undgå smittespredning. Vi følger nøje alle myndighedernes anbefalinger derfor kan der naturligvis også ske ændringer i nedenstående, hvis myndighederne skærper kravene.

Det gør vi ift corona-virus
•

•

Hytter
o

Café
o

Hytterne har eget bad, toilet og fuldt udstyret køkken. Der vil være håndsæbe og håndsprit (hvis
vi kan skaffe det)

Vores café holder lukket, pt frem til 13/4. Vi sælger ikke take away, men henviser til de mange
gode lokale restauranter, som gerne kører ud

•

Kiosk/information
o Kiosken er primært åben som reception. Der er håndsprit-dispenser lige indenfor døren
o Der vil være begrænsning på antal gæster/kunder ad gangen i rummet
o Ved indtjekning og leje af kano, kajak, cykel, motorbåd eller betaling af færgebilletter kontaktes
vi på tlf. 8684 5111. Vi er på pladsen og kommer hurtigt
o Der bages morgenbrød hver morgen, som skal bestilles dagen før - det pakkes i én pose pr.
bestilling

•

Fællesarealer
o Det store opholdsrum vil være aflåst
o Den overdækkede terrasse foran opholdsrummet kan ikke benyttes
o Legepladsen og den lille hoppepude vil være tilgængelig for campinggæster - børn skal dog være
under opsyn af voksne, der kan sikre, at børnene holder afstand til hinanden
o Campingkøkkenerne vil være åbne. Der vil være håndsprit, samt restriktioner på antal personer
ad gangen i køkkenerne
o Alle toiletter vil være åbne, også nede ved teltpladserne. Dette for at sprede brugen mest muligt.
Der er sæbe på hvert toilet, samt aftørringspapir og håndtørrer
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o
o
•

Toiletter og køkkener vil blive rengjort ekstra og sprittet af, hvor der er mange berøringer (fx
håndtag på køleskab, dørene, toiletter, vandhaner)
Der vil rundt på pladsen blive skiltet med rådene om at undgå smittefare

Aktiviteter
o Der vil være udlejning af kanoer, kajakker, motorbåde og cykler som normalt. Redningsveste
udleveres af os og de afleveres til særlig behandling efter brug
o Padler afleveres til afspritning efter brug
o Campinggæster kan låne bordtennisbats, stigegolf og kongespil
o Naturen er lige uden for døren - der er højt til loftet og masser af muligheder for at være aktiv J

Hvad kan I selv gøre?
•
•
•
•
•
•

Hjælp hinanden med at holde mindst 2 meters afstand
Er én af jer lettere syg eller forkølet, er I desværre nødt til at blive hjemme
Får én af jer symptomer på influenza skal denne gå i isolation og/eller forlade pladsen
Har I egen campingvogn, så benyt så vidt muligt toilet og køkken i jeres vogn
Skulle I få lyst til take away mad, så støt gerne områdets restauranter og lav en bestilling sammen med
naboen på pladsen - på afstand, naturligvis!
SMIL til hinanden - også dem I ikke kender! Selvom vi alle skal holde afstand, kan vi jo godt vise
hjertevarme J

Fik I lyst til at komme ud i naturen et par dage? Se mere på www.skyttehusetscamping.dk

De allerbedste forårshilsner
Tina & Torben Grønborg Jensen
30. marts 2020

Skyttehusets Camping & Café
Svejbækvej 3 • 8600 Silkeborg
Tlf. 8684 5111 • mail@skyttehusetscamping.dk
www.skyttehusetscamping.dk

