COVID-19

VIKTIGT!

I den här broschyren hittar
du all information du behöver
för att semestra tryggt och
säkert på Böda Sand
sommaren 2020
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INCHECK – COVID 19 | 2020

BÖDA SANDS STRATEGI – COVID 19

Välkommen till Böda Sand!

Vår strategi i korthet

Den här sommaren blev inte som alla andra. Världen
är annorlunda och även livet här på Böda Sand. Men
mycket är också sig likt. Stranden är lika vit och varm
som vanligt, vi har längtat lika mycket efter dig som
alltid och våra hjärtan klappar lika hårt som tidigare
för att du ska få den allra bästa semesterupplevelsen.

Vår strategi grundar sig på att göra allt vi kan för
att skapa trygghet och säkerhet för dig som gäst
och medarbetare.

Med den här foldern hoppas vi kunna svara på många av dina frågor
gällande hur vi agerar kring coronaviruset på plats på Böda Sand. Vid
tidpunkten för tryck är det fortfarande mycket ovisst och kan kommit att
ha ändrats längs med vägen fram till att du nu läser denna skrift.
Därför finns alltid uppdaterad information på bodasand.se och det är
viktigt att du håller dig uppdaterad där för din och dina medmänniskors
säkerhet och trygghet. Tillsammans måste vi nu hjälpas åt och visa
omsorg och hänsyn till varandra!

Vårt arbete har fokuserats på:
• Skapa förutsättningar för social distansering.
• Informera och kommunicera via film, media,

skyltar, hemsida, sociala media och
informationsblad.

• Följa upp.

Mina varmaste hälsingar och tack för att ni kom. Det betyder
mycket för oss, våra medarbetare och vår gemensamma framtid.
Stort tack!
Anna Barkevall, VD Böda Sand
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Håll dig
uppdaterad på
bodasand.se/
covid-19
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SÅ SÄGER FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

SERVICEHUSEN

Undvik att bli smittad och att smitta andra

Servicehusen - vår tuffaste utmaning

Tvätta händerna ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer
och kan spridas vidare. Tvätta händerna
ofta med tvål och varmt vatten, minst
20 sekunder. Handsprit är ett alternativ
när du inte har möjlighet till handtvätt.

Utöver Folkhälsomyndigetens råd gäller nedanstående i servicehusen. Våra utökade städrutiner
följer riktlinjer från Arbetshälsoinstitutet och du
kan läsa mer om dem på bodasand.se.

20 SEK

JA!

NEJ!

Hosta och nys i armvecket!
Genom att hosta och nysa i armvecket
eller i en pappersnäsduk hindrar du
små droppar med smittämnen från att
spridas runt dig eller fastna på dina
händer. Släng alltid pappersnäsduken
i en papperskorg och tvätta händerna.
Undvik att röra ögon,
näsa och mun!
Det kan vara svårt att låta bli, så
tvätta händerna ofta med tvål och
vatten för att få bort smittämnen.

• Använd helst egen dusch och wc
• Använd gärna strandduschar
• Vid kö - köa utomhus
• Max 2 väntande inomhus
• Håll avstånd
• Följ avståndsmarkeringar
• Visa hänsyn och omsorg

Stanna hemma när du är sjuk!
Då undviker du att smitta andra.
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Läs mer på vår
hemsida om utökade
städrutiner.
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DIN CAMPINGPLATS

BOM OCH BIL

Välkommen till din campingplats

Bom och regler för bil

Så här ställer du upp dig säkert på din campingplats för att klara både brandskyddsavstånd och
socialt avstånd till din granne.

Bom
• Till vänster om förarsätet cirka 2 m innan bommen finns en stolpe
med läsare.

• Håll 4 meter mellan boendeekipagen.

• Stå rakt och i höjd med linjerna så registreras ditt registreringsnummer så du kan köra ut och in igen utan kort.

• Placera vagnen/husbilen/tältet så du har 2 meter
från ditt boende till tomtgräns åt alla håll där du
kan ha en granne (gäller alltså ej väg).

När du åker ut öppnas bommen automatiskt och möjliggör ditt
regnummer att åka in igen. Det är inte möjligt att släppa in ytterligare bil.
Detta är av säkerhetsskäl. Av den anledningen är det heller inte
möjligt att köra in fler bilar för att packa ur.

• Ett boendeekipage per plats är tillåtet.
Det vill säga en husvagn med förtält,
en husbil eller ett tält samt bil.

Bilar på campingtomt
Endast en bil per plats är tillåten. Reser ni med fler bilar hänvisar
vi er till dagsparkeringen utanför bommarna. Parkeringavgift löses
enligt gällande taxa, se parkeringsautomaterna.

• Lägg kortet mot läsaren.

Bilar i stugområdet
Det finns möjlighet för att ha en bil inne på området per stuga.
Strandbyn och stugtyp 13, 15, 16 har möjlighet till två bilar.

2 meter
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2 meter
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DUSCH, HANDIKAPP- OCH BARNSKÖTRUM

Ett kort med många funktioner!

Tvättstuga

Det gula kortet ger dig access till bommar,
duschar, utegym och tvättstugor. Så här funkar det!

... till och med på semestern behöver man
tvätta ibland ...

Dusch
• Kortet används för att komma in i servicehusen 		
och för att få varmvatten i duscharna.

• Moderna tvätt- och torktumlare finns i servicehus 3 och 4.

• Det är gratis att duscha mellan kl 10.00 och 		
15.00 alla dagar.
• Övriga tider kostar det 5 kr för cirka 5 minuter.
• Kostnaden för extra dusch och tvätt läggs
på korten och betalas via bodasand.se/betala
eller i receptionen innan avresa. Det är viktigt
för att slippa avgift för efterdebitering.
Barnskötrum och rum för handikapptoalett
Vill ni ha möjlighet att nyttja barnskötrum samt
handikapptoalett kontakta receptionen så uppgraderar vi ert kort att gälla även dessa.
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TVÄTTSTUGA

• Tvättmaskinerna är självdoserande så inget medel behövs
(för innehållsförteckning se QR-kod i respektive tvättstuga).
• Lägg kortet på läsaren för att starta maskinerna.
• Kostnad för tvätt och tork sätts upp på din nota och betalas
senast avresedagen. Det är viktigt för att slippa avgift för
efterdebitering.
Priser
60 kr per tvätt
40 kr per torktumling

9

WIFI

BÖDA SANDS TYGBAND

Wifi - världens viktigaste

Få tillgång till en värld av möjligheter!

På området erbjuder vi dig som boende gäst fri
tillgång till vårt wifi.

Böda Sands tygband ger tillgång till mycket.
Tänk på att alltid ha det påsatt på armen under hela
er vistelse för att tillgången och rabatterna ska gälla.

1 Välj nätverket Boda Sand wifi

Aktiviteter som ingår för boende gäster med tygband oavsett färg:

2 Logga in med din e-post eller
		 telefonnummer (ej kod)

• YouthCamp
• Böddes lekhus
• SportCamp (gruppträning, vattengympa, hinderbana)
• Utegym – använd det gula passerkortet för access till utegymmet
• Nöje
• Träningsveckan, Familjeveckan, m.fl. evenemang
Aktiviteter ni får rabatt på med uppvisande
av armband (oavsett färg)
• Poolen: 80 kr (160 kr)
• Minigolfen: 80 kr (120 kr)
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STRANDEN

RESTAURANGER, BAGERI OCH ICA

Vad ska jag tänka på med stranden?

Vilken grej – med take away!

Stranden är låååång så passa på att
sprida ut er. Här är några tips!

Placeringar av bord är anpassade så vi kan hålla
bra avstånd. Böda Beach Club, Centro och Foodmarket
har också anpassade take away-menyer. Se menyer
och boka bord på bodasand.se

• Använd strandnedgången där du bor.

Centro – Beställ pizza i appen Happy Order som du laddar ner där
appar finns. Boka bord gör du på bodasand.se eller 0485-22230.

• Undvik att lägga er nära andra.
• Stranden är lång så välj ett ställe med mycket

yta runtomkring er.

• Använd strandduscharna när du går

från stranden så slipper du gå
till servicehusen.

Böda Beach Club – Du kan enkelt ringa och beställa mat eller boka
bord på 0485-22266 eller boka bord direkt på bodasand.se
Foodmarket – Här kan du enkelt trilla in eller förbeställa i appen
Happy Order.
Bageriet – Här går det att förbeställa frallor från midsommar! Besök
bageriet på kvällen och beställ vad du önskar och hämta upp nybakade
frallor vid röda bodarna dagen efter. Vecka 28-30 även utkörning.
ICA – Här kan det stundtals bli trångt och mycket folk.
• Planera ditt handlande så det räcker några dagar
• Undvik att handla flera gånger varje dag
• Handla gärna en i taget
Tusen tack på förhand!
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AKTIVITETER OCH NÖJEN

En aktiv semester

Ha en skön dag i plurret!

Det finns massor av skoj att göra på Böda Sand
om än lite annorlunda just i år.

Bada ska vi såklart även i år och klor är virusets
värsta fiende och därmed vår bästa vän. Så här
tänker vi kring poolen.

Böddes Hus och YouthCamp
Självklart anpassar vi oss efter rådande läge även här. Schemat kan
komma att ändras under sommaren. Håll utkik på bodasand.se

• Vi tar in begränsat antal i poolen och anpassar efter vid var
tids gällande regler.

Minidisco och teatrar
Dessa kan komma att flyttas ut som levande gatuteater – håll er
uppdaterade på bodasand.se och i sociala medier.

• Vi tvättar alla stolar med klor på kvällen.

Träning och rörelse för hela familjen
Vi anpassar all träning till rådande restriktioner. Det kan komma att
innebära att det blir fler men kortare träningspass - håll utkik i dagens
digitala schema. Byt om och fyll vattenflaskan hemma och ta med
egen matta/handduk. Vi vill tipsa om hinderbanan, skogen med alla
stigar norr om campingen, jogging och vandringslederna som utgår
från SportCamp, tennis, paddel och så vår golfbana som är öppen
för alla för Pay & Play (du behöver inte ha grönt kort).
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POOLEN

• Boende gäster har förtur.

• Vi håller klorhalten på högsta möjliga nivå inom riktvärdena.
• Ni som köpt Makalösa Paketet har i vanlig ordning förtur genom
stora porten kl. 10.00-10.30. Därefter sker ordinarie köordning.
• Stolarna har placerats ut familjevis och för att klara avstånd så
vänligen respektera att inte flytta runt stolarna - och paxa såklart inte.
Använda alltid egen handduk - ligg inte direkt på stolen.
• Priser: Boende gäst 80 kr och 250 kr för gruppbiljett (4 st)
Icke boende 160 kr och 540 kr för gruppbiljett (4 st)
I mån av plats.
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VARMA FAKTA OM BÖDA SAND

Bankomat finns utanför ICA-butiken.
Barnsäkerhet Berätta för era barn vilken symbol (se karta) som är närmast er
campingtomt/stuga. Skriv gärna föräldrars mobilnummer på ett armband som hämtas
gratis i receptionen.
Barnskötrum Finns i servicehusen vid alla kvarter. Be om access vid incheckning.
Bil En bil per plats. För extra bil löses parkeringsavgift på parkeringen utanför bommarna.
Cykelförbud råder i centrum.
Biltrafik Högsta tillåtna hastighet är 20km/h. Inom området är ingen biltrafik tillåten
mellan klockan 23.00-07.00.
Bommarna Vid in- och utfart är bommarna låsta mellan klockan 23.00-07.00. Vid sen
hemkomst efter 23.00 ber vid dig parkera på besöksparkeringen utanför området.
Passagekortet ger endast tillträde till registrerad bil. Besökare till gäster hänvisas
till dagsparkeringen.
Brand och brandsläckare Finns vid alla servicehus samt se symboler på kartan.
Utrymningsväg finns mellan kvarter 1 och 2 på det norra området.
Cykel - cykling, kickbike, skate ej tillåtet i centrum.
Expressutcheckning Se nästa uppslag Utcheckning.
Grillning Får endast ske i grill. Aska från grillen ska tömmas i asktunnor intill servicehusen, inte i soptunnorna! Att grilla direkt på marken, sanden eller på engångsgrill
utan stenplatta är inte tillåtet.
Handikapptoalett/familjerum Handikapptoalett finns i alla servicehus. Be om
access på ditt duschkort. Hcp-toalett finns även i centrum och vid strandnedgången i centrum.
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VARMA FAKTA OM BÖDA SAND

Hundar och andra husdjur ska vara kopplade inom området. Av hygieniska skäl är det inte
tillåtet för hundar att vistas i allmänna byggnader såsom restaurang, servicehus och strand.
Hundar rastas utanför området eller i hundrastgården. Plocka upp efter din hund och tänk på
att inte låta din hund skälla, inte heller vistas i sängar, soffor på hyrt objekt. Hundbad finns i
södra och norra gränsen (se karta). Tempererad hunddusch finns i servicehus 5.
Nattvakt Under högsäsong patrulleras området nattetid. Säkerhetspersonalen förfogar över
hjärtstartare, första hjälpen, brandsläckare och enklare elutrustning. Anmäl ordningsstörningar,
elfel, inkommande ambulans och sjukvårdsbehov via telefon/sms.
Vakt kan tillkallas via telefon 070-685 72 91. Vakt skall ovillkorligen lydas! Vakt har rätt att
avhysa gäst som inte följer gällande bestämmelser samt ta ut störnings- eller städavgift.
Alkohol på allmän plats beslagtas.
Rökning Är inte tillåten i allmänna byggnader, poolområdet, vid scenen eller i stugorna.
Toalettavfall och andra lösa avloppstankar töms i särskilda utslagsbacksrum (ej WC-stolar)
i servicehusen. Fasta tankar töms vid servicestationen (se karta).
Tomtgräns En husvagn, en husbil eller ett tält plus bil per tomt. Minst 4 meters avstånd
åt alla håll.
Tystnad Vi ber er visa extra hänsyn till grannar vardagar klockan 23.00-07.00 samt fredag
och lördag klockan 24.00-07.00.
Utcheckning Senast klockan 12.00 för camping samt 11.00 för stugor (10.00 vid slutstäd)
under högsäsong. Expressutchecka gärna.
Vatten på Öland är en bristvara. Diska aldrig
under rinnande vatten. Om du hyr en VA-plats
kan du köpa vatten- och avloppsslang i butiken
Stor och Liten i centrum.
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UTCHECKNING CAMPING

UTCHECKNING STUGOR

Utcheckning från Böda Sand
Allt gott har ett slut och när det är dags att
åka hem vill vi hjälpa dig att göra det så smidigt
som möjligt.

Även här rekommenderar vi express-utcheckning
om du redan betalt ditt boende. Smidigt och enkelt,
se info från föregående sida.

Utcheckning camping sker senast klockan 12.00

Utcheckning stugor sker senast klockan 11.00
(10.00 för dig som bokat slutstäd.)

Med vår express-utcheckning går allt snabbt och smidigt. Surfa
in på bodasand.se/betala för att genonföra din slutbetalning (ex tvätt,
dusch, extra logi). Slutbetalning kan även göras på plats i receptionen
men vi rekommenderar onlinebetalning.
Så här gör du
• Surfa in på bodasand.se/betala och följ instruktionerna
• Nycklar och bomkort läggs i det medföljande kuvertet.
Skriv namn och platsnummer på kuvertet.
• Välj passagefilen och lämna kuvertet i check-out-boxen
(röda, stora brevlådan)
• Kör sakta fram mot bommen som öppnas automatiskt.
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• Stugan ska lämnas städad. Följ checklistan, kryssa i, skriv under
och lämna tillsammans med nycklar och kort i medföljt kuvert.
• Även du med bokat slutstäd ska följa checklistan för slutstäd på
det medföljda pappret. Den ska fyllas i och lämnas tillsammans
med nycklar och bomkort i det medföljda kuvertet.
• Du som checkar ut från Strandbyn bokar en tid för avsyning
genom att ringa receptionen på 0485-22200, använda chatten
via bodasand.se eller maila oss på info@bodasand.se
• Utöver gästens egna städning går vi alltid igenom stugan
innan den hyrs ut igen. Utsatta ytor och handtag sprayas
med desinficerande medel.
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PERSONALEN

ÄLSKA PÅ AVSTÅND!

Vi som jobbar här

Vad kan jag som gäst göra?

Vi vill göra allt för att du ska få den bästa
semesterupplevelsen. I vårt uppdrag ingår det
att värna om våra gästers och våra kollegors
säkerhet och trygghet.

Tillsammans måste vi hjälpas åt, ta eget ansvar
och göra allt vi kan som medmänniskor. Låt oss göra
det bästa av denna sommar. Så här kan du hjälpa till:

• Vi har genomgått utbildning i hur vi ska agera
gällande rådande situation.

• Viktigast av allt
HÅLL AVSTÅND OCH ÅK HEM DIREKT OM DU ÄR SJUK!

• Vi har utökat städrutiner i samtliga utrymmen.

• Håll avståndet på din campingtomt.

• Varje arbetsplats har fått platsspecifik utbildning i hur vi agerar
på enheterna för att skapa social distans.

• Använd din egen dusch/wc/kök i den mån det går.

• Vi vet hur vi ska agera ifall en kollega eller gäst blir sjuk.
• Vi är uppdaterade och följer de regler som Folkhälsomyndigeten
och Böda Sand har fastställt.

• Håll avstånd i servicehusen och duscha gärna mitt på dagen.
• Gå ner till stranden vid ditt boende och sprid ut er.
• Använd strandduschar där det finns för att undvika servicehusen.

• Vi ska alla vara extra snälla mot varandra och gäster.

• Planera ditt handlade och undvik småköp.

• Vi ska stötta och hjälpa våra gäster extra så det blir
lätt att göra rätt!

• Förbeställ frallor i bageriet.
• Var extra snälla mot varandra.

• Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade

Var rädda
om er!
Med reservation för ändringar
Böda Sand Beach Resort | Bödasandsallén 11, 38773 Löttorp.
Telefon 0485 222 00 | bodasand.se

Håll dig
uppdaterad på
bodasand.se/
covid-19

