
COVID -19 - RESTRIKSJONER  

SJØHAUG NATURISTSENTER SA 

 

 

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv 
om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.  

 
De som besøker Sjøhaug naturistsenter er selv ansvarlig for at opphold skjer i samsvar med 
gjeldende lover og regelverk. 
 

Personer som kan være fysisk til stede på campingplassen: 
- Personer som ikke har symptomer på covid-19 sykdom. 

 
Personer som ikke kan være fysisk til stede:   

- Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer.  
- Personer som er i karantene og isolasjon.  

 

Ved oppstått sykdom mens personer er til stede på Sjøhaug: 
Personer som blir syke mens de er på campingen må dra hjem umiddelbart. Syke personer som må 
hentes av andre, må vente utendørs eller i egen privat vogn/telt og atskilt fra andre brukere. Syke 
personer bør ikke ta offentlig transport. Representant for Sjøhaug Naturistsenter har ansiktsmasker 
som syke personer kan bruke på vei hjem. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der 
den syke har oppholdt seg. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Bestyrer/leder ved Sjøhaug 
Naturistsenter må informeres dersom det har vært personer med sykdomssymptomer på 
campingplassen 
 
Sjøhaug Naturistsenter påser at det praktiseres god håndhygiene på campingen og legger til rette for 
dette ved utplassering av hånddesinfiserende middel og overflatedesinfisering. 

 

Renhold: 
- Alle som leier hytter og rom må selv støvsuge, vaske, rydde og kaste søppel. 
- Sjøhaug Naturistsenter foretar desinfisering av berøringsflater og utstyr på alle hytter og rom 

mellom gjestene. 

 
Utleie av hytter og rom: 

• Gjester må benytte medbrakt utstyr for å spise/drikke (tallerkener, kopper, glass og bestikk). 
• Gjester må ha medbrakt sengetøy (inkluderer dyner/ puter/ laken eller sovepose). 
• Alle hytter utstyres med en kort instruksjon om smittevern. 
• Utsjekk fra hyttene må skje innen kl. 12.00 og innsjekk fra kl. 17.00, ved ut og innsjekk på 

samme dag.  
• Hytter skal være støvsug, ryddet og fri for søppel når de forlates 

 
 
 



Badstu:    
• Maks 4 personer i badstuen.  
• Maks 2 personer i dusjen. 
• Bruk antibac eller vask hendene før du går inn i badstuen og når du forlater den. 
• Dusj før og etter badstuen. 
• Husk håndkle til å sitte på.  
• Hold 1-meter avstand til andre enn de i din kohort i dusjen og i badstuen. 
• Badstuen må holde minst 70 grader.  
• Områder du IKKE kan sitte på, er merket med X. 
• Påmelding til bestyrer kun i åpningstiden, via telefon eller i resepsjonen, og innen kl.16.00. 
• Det blir hengt opp lapp på tavlen utenfor toalettbygget hvor det står hvem som har fått tid 

og når. Hver enkelt må gå hit å sjekke. 
• Åpningstid onsdag, fredag og lørdag 17-21.  
• Ved stor pågang vil det bli begrensninger på hvor ofte den enkelte får benytte badstuen. 
• Det er 50 min. pr. booking. Tiden er fra man går inn etter håndvask og til man går ut etter 

dusj.  
• Det skal være 10 min. mellom hver gruppe til vasking.  
• Det er ikke anledning til at andre går inn og dusjer mens badstuen er åpen.  

 
Det er viktig at alle disse reglene overholdes. Hvis ikke, vil badstuen bli stengt! 
 
 

Grillplassen: 
• Bordene skal stå med drøye 1 meter avstand og må ikke flyttes eller settes sammen. 
• Alle må bruke egne grillkyper for å grille. 
• Søppel må kastes etter bruk av plassen. 
• Oppslag om å holde avstand og regler for bruk av plassen. 

 
Resepsjonen: 

• Alle må bruke munnbind i resepsjonen om det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. 
• Det bør ikke være mer enn 2 person eller en familie for å handle/ betale opphold. 

 
Sommerstua: 

• Det skal gjøres avtale med bestyrer om bruk av sommerstua og det kan ikke samles mer enn  
          20 personer der. Bordene må stå med ca. 2 meter avstand og ikke settes sammen.  

• Om noen av gjestene er fullvaksinerte, teller ikke de med i de 10.        
 
Rompa bar: 

• Stengt for fester i sommer 2021 
 

Dusjer, toaletter og tømmestasjon: 
• I dusjhuset kan det maks være 6 stk. To personer eller to par kan dusje, samtidig som 2 stk 

står ved vaskene. Alle som ikke er fra samme husstand må holde 1-meter avstand.  
• Ved bruk av tømmestasjon skal antibac benyttes. På toaletter skal det alltid være tilgjengelig 

såpe, antibac og rikelig med tørkepapir. 
• Sjøhaug Naturistsenter påser at det er tilgjengelig håndsåpe og tørkepapir i dusjhuset. 

 
Felleskjøkken for gjester og oppvask: 

• Bruk av kjøleskap og fryser skal kun brukes etter avtale med bestyrer og alt må merkes. 
Umerket vil bli kastet. 

• Det er kun tillat å bruke utstyr for varmebehandling slik som gryter, komfyr osv. Kopper, 
bestikk osv. må alle gjester ha med selv. 



• Det er tillat å vaske opp eget utstyr på felleskjøkkenet og i eget rom ved dusjhuset. 
• Det er ikke tillat å sette igjen privat utstyr på felleskjøkkenet. Skal noe stå der for en kort 

stund må det gjøres avtale med bestyrer. 
• Sjøhaug Naturistsenter påser at det til enhver tid er tilgjengelig håndsåpe og tørkepapir på 

felleskjøkkenet. 
 
Registrering av gjester og besøkende på Sjøhaug: 

• Alle som kommer til Sjøhaug skal registrere seg med kontaktinformasjon hos bestyrer. 
• De med faste vognplasser og rom må ikke registrere seg. 
• Besøkende til alle med faste plasser/ rom må registrere seg hos bestyrer selv om det er korte 

besøk på under en time eller to.  
 
Annet: 

• For utendørsaktiviteter på Sjøhaug Naturistsenter gjelder de generelle smittevern reglene. 

 
Sist oppdatert 09. juni 2021. 


