
 

© SCR | 2020-04-09 | Råd och riktlinjer under covid-19 (2020-04-08).docx 

 

 

1 

Råd för att motverka spridning av coronaviruset covid-19 på 
campingplats. Framtagna av SCR i samarbete med branschen. 
Datum 2020-04-08  

 

Sveriges campingplatser är en förutsättning för många av Sveriges turistdestinationer och starkt 

bidragande till Sveriges position som en attraktiv turistdestination för både svenska och 

internationella gäster. Campingturismen står för nästan hälften av alla kommersiella 

övernattningar i Sverige under sommaren, omsätter cirka 7 miljarder och sysselsätter närmare 

10 000 personer, varav en stor majoritet är säsongsanställda. Under juni till augusti är camping 

det största semesterboendet i 18 av Sveriges 21 län.  

 

En semester på en svensk campingplats erbjuder välbehövliga och energigivande upplevelser i 

ett boende som kan vara lika säkert som en vistelse i hemmet. Jämfört med andra 

semesterformer erbjuder camping- och stugboende flera fördelar under rådande omständigheter. 

Gästerna reser till campingplatserna med egen bil eller annat fordon, de har kontroll över sin 

egen närmiljö, vistas mestadels utomhus och det är alltså förhållandevis enkelt att uppnå 

rekommenderad social distansering.  

 

SCR Svensk Camping gör inga egna riskbedömningar utan till hjälp för detta dokument 

används de beslut och rekommendationer som svenska myndigheter publicerar. Till det lägger 

vi de erfarenheter och kunskaper branschen har kring driften av en campingplats, som hjälp för 

att kunna rekommendera rätt åtgärder. Dokumentet uppdateras löpande. 
 

Råden och riktlinjerna i detta dokument är en guide för svenska campingplatser som hjälp för 

att undvika spridning av coronaviruset covid-19. Dokumentet innehåller exempel på befintliga 

åtgärder som redan aktiverats av campingplatser samt rekommendationer från SCR Svensk 

Camping. 

Myndighetsföreskrifter som påverkar verksamheten 
Föreskrifterna nedan reglerar verksamheten på campingplatsen. Utöver dessa tillkommer även 

begränsningen på max 50 personer för en allmän sammankomst som gäller för eventuella 

evenemang eller aktiviteter som anordnas på en campingplats, där gäller ansvaret enligt HSLF-

FS 2020:12. 
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HSLF-FS 2020:12 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av 

covid-19. Här ingår även rekommendationer för verksamheter som till exempel butiker. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-

fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf 

HSLF-FS 2020:9 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på 

restauranger och caféer med mera. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-

fs-2020-9.pdf 

Kommentar 

Det som tydliggörs i föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten är att den viktigaste åtgärden för 

att skydda mot smittspridning är att skapa utrymme för människor så att man kan undvika tät 

kontakt mellan individer. Detta tillsammans med god handhygien samt kontinuerlig och 

noggrann städning av utrymmen är grunden för att undvika spridning av det nya coronaviruset 

covid-19. Folkhälsomyndigheten framhåller speciellt vikten av tydlig information till gäster.  

 

Det man också tydliggör i den senaste föreskriften för att begränsa smittspridningen är ett 

ansvar för alla, och att det är verksamheten som ansvarar för detta på sin anläggning. Gästen har 

också ett ansvar och skall följa era instruktioner på platsen. 

Råd och riktlinjer 
SCR Svensk Camping har sammanställt nedanstående guide med förslag på åtgärder som ni kan 

vidta för att driva er campingplats under nuvarande förhållanden. 

Vid kontakt med myndigheter 
Under försäsongen är gästerna som kommer till campingplatsen ofta från ett närområde med ett 

avstånd på 1 till 1,5 timmars bilresa. Gästerna reser inte ensamma och är heller inte i behov av 

kollektiva transportmedel, vilket gör att gäster som visar symtom på ett säkert sätt kan ta sig 

hem. Man slipper den inlåsningseffekt som kan uppstå om de tillresta kommer långväga ifrån 

och inte har tillgång till privata transportmedel utan reser med buss, tåg eller flyg. Detta är en 

viktig information att framföra i kontakten med myndigheter. 
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Allmänt               
1. Följ myndigheters beslut och rekommendationer och bevaka kontinuerligt 

händelseutvecklingen.  

2. Vidta försiktighetsåtgärder (nedan) för att skapa en säker miljö för alla gäster, besökare 

och medarbetare.  

3. Informera era gäster, besökare och medarbetare om vilka försiktighetsåtgärder som 

gäller på er anläggning i lämpliga kanaler, och vid behov på erforderliga språk. Man har 

från Folkhälsomyndigheten särskilt tryckt på att verksamheten skall informera gästerna 

om vad som gäller. 

4. Ta fram rutiner för att tillse att era försiktighetsåtgärder efterlevs och fungerar. 

5. Om ni har en relativt trång campingplats bör ni överväga möjligheten att öka avståndet 

mellan gästerna genom att till exempel reducera antalet tillgängliga campingtomter 

under en period. På så sätt kan ni sprida ut gästerna och minska risken att inte kunna 

uppfylla myndighetens krav. 

Personal  
§ Personal som har minsta sjukdomssymtom såsom snuva, hosta eller feber ska stanna 

hemma. 

§ Genomför extra utbildning till personal kring krav på hygien och städning. 

§ Tvätta händerna ofta och noggrant med varmt vatten och tvål. Handsprit kan vara ett 

alternativ där man inte har tillgång till tvål och vatten. 

§ Ha rena kläder. 

§ Håll avstånd. 

§ Ta fram riktlinjer och checklistor för medarbetare gällande hantering och kontaktvägar 

till sjukvården vid misstanke/symtom eller oro. Tas fram i samråd med kommunen. 

Gäster 
§ Informera gäster om vikten av att tvätta händerna ofta och noggrant med varmt vatten 

och tvål. Handsprit kan vara ett alternativ där man inte har tillgång till tvål och vatten. 

§ Uppmana gäster att hålla avstånd till varandra och informera om vikten av att undvika 

tät kontakt mellan individer. 

§ Ta fram rutiner för hur ni hanterar gäster som insjuknar på plats.  

Reception 
§ Undvik köer och närkontakt i receptionen genom att till exempel minimera antalet 

personer som vistas inne i lokalen samtidigt.  
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§ Skapa möjlighet att köa även utomhus. Här bör informationsmaterial tas fram som 

tydligt visar vad som gäller, t.ex. max antal personer i receptionen samtidigt. Gör 

markeringar i marken eller tydliggör på annat sätt hur man skall stå i reception och 

eventuell kö. 

§ För de gäster som har förbokat och betalat kan kuvert förberedas med nycklar, 

passerkort etc. 

§ För de som har möjlighet så kan snabbutcheckning erbjudas genom att lägga nycklar i 

en brevlåda eller liknande.  

§ Utöka era städrutiner i receptionen. 

§ Informera era gäster om de försiktighetsåtgärder som ni vidtagit och vad som gäller på 

er anläggning. 

Butik  
§ Skapa rutiner och informationsmaterial för att begränsa antalet kunder som vistas i 

butiken samtidigt. Här gäller samma som i receptionen. 

§ Skapa rutiner för avstånd vid köande. Här gäller samma som i receptionen. 

§ Utöka era städrutiner i butiken. 

Restaurang 
Denna punkt regleras genom den särskilda föreskriften för restauranger, HSLF-FS 2020:9. 

 

§ Gäster ska äta och dricka sittandes vid bord.  

§ Trängsel får inte förekomma utan gäster ska kunna hålla avstånd mellan varandra. 

§ Glesa ut borden i restauranger och serveringslokaler. 

§ Erbjud om möjligt mat för avhämtning. 

§ Utöka era städrutiner i restaurangen. 

Stugor, rum 
§ Utöka era städrutiner i stugor och annat boende som hyrs ut. 

§ Desinficera boendet mellan varje byte av gäst. Var extra noga med toaletter samt 

kontaktytor som till exempel handtag, knoppar, strömbrytare, fjärrkontroller etc. 

§ Placera ut tvål för att underlätta för gästerna att tvätta händerna. 

 

Servicebyggnader  
§ Sätt tydliga regler för hur många som får vistas i servicehuset samtidigt. Vid eventuell 

kö utanför behövs åtgärder för att säkerställa att gästerna håller avstånd i kön, genom 

till exempel markeringar i marken. 
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§ Ta fram en rutin för användning av servicehus, det vill säga någon form av schema så 

att inte alla använder det samtidigt.  

§ Utöka era städrutiner i servicebyggnaderna. 

§ Desinficera alla kontaktytor vid varje städtillfälle. Var extra noga med toaletter, 

handtag, knoppar, strömbrytare etc. 

§ Säkerställ att det alltid finns tillgång till tvål.  

§ Uppmana besökarna till att hålla avstånd till varandra i servicebyggnaden.  

§ Ta med i beräkningen att många gäster kommer att använda tömningsstation eller 

utslagsback istället för servicehuset.  

§ Förstärk städning av tömningsstation. Om möjligt tillhandahåll engångshandskar och 

desinfektionsmedel för att kunna desinficera efter varje besök. 

Aktiviteter på anläggningen 
§ Uppmana besökarna till att hålla avstånd till varandra som till exempel vid köer, 

friluftsbad, pool etc. 

§ Desinficera utrustning som gästerna hyr eller lånar mellan varje tillfälle. Det kan vara 

till exempel golfklubbor, racketar, paddlar med mera.  

Gruppaktiviteter  
§ Begränsa era inomhusaktiviteter. Vår rekommendation är att man inte har några 

inomhusaktiviteter alls. 

§ Begränsa antalet deltagare i utomhusaktiviteter. De ska utföras i små grupper och får 

inte vara aktiviteter som innebär kroppskontakt som till exempel vissa träningsformer.  

§ Max 50 personer gäller nu generellt och inte bara allmänna sammankomster. Försök att 

hålla grupperna så små som möjligt. 

 


