
Smittevernstiltak – Morgedal Camping 

Tiltak utarbeidet med utgangspunkt i smittevernråd fra FHI, NHOs bransjestandard for 

campingplasser og veileder for smittevern fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune. 

 

Generelt  

• Alle enheter på campingplassen skal ha en minimumsavstand på 3 meter.  

• Alle gjester skal til enhver tid holde en minimumsavstand på en meter fra 

mennesker de ikke deler boenhet med.  

• Kontaktpunkter for strøm skal renholdes hver dag.  

• Får gjester symptomer på Covid-19 under opphold, skal de om mulig dra 

hjem, eller isoleres i egen boenhet.  

• Personale må informeres om eventuelle Covid-19-tilfeller.  

Sanitæranlegg 

• Maks 5 personer i sanitæranlegg til enhver tid.  

• Såpe og papirhåndkle skal alltid være tilgjengelig. 

• I tillegg til daglig full vask av sanitæranlegg, skal berøringsflater vaskes 

over to ganger om dagen.  

• Ved stor pågang vil det vurderes flere runder med vask av 

berøringsflater. 

Hytta 

• Hele hytta, og spesielt berøringsflater, skal vaskes grundig mellom bruk 

av forskjellige gjester. 

Utstyr 

• Utstyr til utlån skal desinfiseres mellom hvert bruk. 

Info: 

• Oppslag med smittevernregler skal henge utenfor resepsjon og 

sanitæranlegg.  

• Oppslag med håndhygiene skal henge inne i sanitæranlegg. 

• Oppslag med oppfordring til å holde avstand skal henge utenfor 

sanitæranlegg.  

 



Infection control measures – Morgedal Camping 

In general 

• All units must keep a minumun distance of three meters. 

• All gueast must keep a distance of at least one meter from guest at the 

camping you do not share residence with 

• Power-outlets will be cleaned every day. 

• If any guests get Covid-19 symptoms during their stay, they must if 

possible go home, or isolate in their own unit. The management must be 

alerted of any Covid-19 cases. 

Sanitary 

• Maximum 5 persons simultaneously in each part of the sanitary building. 

• In addition to daily wash of the sanitary building, there will be two daily 

washes to minimize spread of disease. 

The Cabin 

• The whole cabin, and especially touch surfaces will be washed 

thoroughly between stays.  

Gear 

• Gear available for loan will be cleansed between every use.  

Info: 

• Information about disease control measures will hang outside the 

reception and the sanitary building.  

• Information about hand-hygiene will hang in the toilets. 

• “Keep distance”-posters will hang outside the sanitary building. 


