Rutiner Covid-19
Välkommen till våra gästhamnar!
För att du ska känna dig trygg under din vistelse i våra gästhamnar har vi
på grund av coronapandemin gjort en del justeringar i antal tillgängliga
platser, förbättrat städrutinerna i våra sanitetshus samt anpassat
hamnkontoret för att förhindra smittspridning.

GÄSTPLATSER
•Bopallen/Sundet: Här har vi endast längsgående tilläggning vid våra
pontonbryggor och då för högst två båtar i bredd. Ligger man två
båtar i bredd ska de förtöjas för mot akter, så att respektive båts
sittbrunn inte ligger bredvid grannens. Detta för att ni ska kunna hålla
tillräckligt avstånd till.
•Vettnet: Här har vi både gästplatser vid bommar och en del platser
som längsgående tilläggning. För de platser med längsgående
tilläggning gäller samma regler som vid Bopallen.

SANITETSHUSEN
•
•
•
•
•
•

Vi har förbättrat våra städrutiner
På alla toaletter och offentliga utrymmen finns det behållare för
desinficering och rengöring
Utöver den vanliga städningen desinficerar vi alla ytor vid varje
städtillfälle
Vi desinficerar handtag, knoppar, spolknappar, strömbrytare, osv.
Kort sagt alla ställen där man håller eller trycker
Toaletten desinficeras och görs kliniskt ren
Vi har också handspritbehållare i anslutning till ingångarna till
servicehusen.

HAMNKONTORET
•
•
•
•
•

På hamnkontoret tar vi emot EN person åt gången.
Det finns handsprit för dig som gäst och för oss som arbetar.
Vi desinficerar kortläsaren.
Det finns möjlighet att stå på utsidan hamnkontoret och betala via
”Swish”.
Vi har satt upp ett kassaskydd av plexiglas som avskärmar gäster
från personal.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!
Det är allas ansvar att hindra spridningen av Covid-19.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Stanna hemma och försök undvika att träffa människor om du
känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta, eller feber.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus, minst 1,5
meter men gärna 2 meter.
Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen
och andra allmänna färdmedel.
Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop,
kalas eller bröllop.
Kom ihåg att du ska hålla avstånd till andra på stränder,
badplatser och i hamnar. På badplatser och på andra platser där
många människor samlas, är det viktigt att alla bidrar till att
minska risken för smittspridning.
Håll avstånd till andra på idrottsplatser, i badhus och på gym och
undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina
sociala kontakter och undviker platser där människor samlas

Vänliga hälsningar Hamnvärdarna!

