
Så här hanterar vi Corona (Covid-19) 

Åminne Fritid och Havsbad är en stugby och camping på östra Gotland, och just 
nu planerar vi inför kommande säsong. Vi kommer följa myndigheters beslut 
och anpassar vår verksamhet därefter. Vi kommer göra vårt yttersta för att 
minska risken för spridning så att du och din familj kan känna dig trygg hos oss. 

Att bo hos oss  
- På campingarna bor du i egen husbil eller husvagn och kan därför kontrollera 
din egen miljö och kan därmed känna dig lika trygg som om du vore hemma. 
 
- Stugorna har redan gott avstånd mellan varandra och även här kontrollerar 
du som gäst ditt eget boende. Vid avresa kontrollerar vi städning noga och 
desinficerar ytor och handtag. Vi tillhandahåller tvål i samtliga stugor.  

Arrangemang - att vara utomhus har alltid varit bra 
- Vill man göra något på egen hand så finns det minigolf, lekplatser, barnvänlig 
sandstrand, utomhuspool och många fina naturområden att vistas i.  
 
- Åminne Fritid & Havsbad kommer inte anordna några aktiviteter på 
anläggningen som framkallar folksamlingar. 
 
- Livemusik vid restaurangen kommer anpassas efter rådande läge. 

Gemensamma områden – extrainsatta städrutiner 
- För er trygghet har vi infört extra städrutiner på hela anläggningen. Vi 
kommer städa oftare samt desinficera ytor dagligen. 
 
- Vi uppmanar alla de som besöker oss, både gäster och personal, att vara nog 
med att sköta god handhygien. Det kommer finnas tillgång till handtvål i alla 
våra gemensamma utrymmen.  

Hur vi hanterar 50-personers spärren  
- Campingplatser eller stugby omfattas i dagsläget inte av förbudet.  
 
- Våra servicehus på campingen rymmer inte 50 personer och kommer därför 
inte att påverkas av gränsen.  
 
- På hela anläggningen så kommer det vara mer än 50 personer på samma 



gång men det är på stora luftiga områden samt att man bor i egen stuga eller 
på campingen. 

Vad gäller för avbokningar? 
Tills vidare gäller ordinarie avbokningsregler. Skulle de komma nya 
rekommendationer från svenska myndigheter som påverkar inbokade resor 
kommer vi att informera om det. Om du har blivit sjuk kan du som vanligt 
avboka om du köpt avbokningsskydd samt har ett giltigt sjukintyg. 


