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Her hos Kattegat Strand Camping tager vi situationen med coronasmitte alvorligt. Derfor holder vi os

løbende orienteret om myndighedernes nye tiltag og retningslinjer.

Det går i den rigtige retning, og som situationen er nu, kan vi ifølge lovgivningen holde åbent for

udlejning af vores enheder/pladser og hytter. Du kan således trygt booke og holde din ferie hos os. I

forbindelse hermed opfordrer vi naturligvis alle vores gæster til at passe på hinanden og hjælpe til

med, at vi i fællesskab følger myndighedernes retningslinjer når vi færdes på pladsen og benytter

diverse faciliteter.

Et uddrag fra myndighedernes fælles hjemmeside siger følgende om corona og camping:

Er det lovligt for campingpladser og feriecentre at holde åbent?

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter, men visse tilhørende
aktiviteter som fx legeland, badeland, spillehaller mv. skal holdes lukket for offentligheden.

Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent med
henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away).

Det er også lovligt for andre lokaler på campingpladser eller feriecentre såsom kioske,
fælleskøkken samt bad- og toiletfaciliteter at holde åbent.

Læs mere her

T.o.m. 5. april 2021 gælder ovenstående skærpede restriktioner i hele landet.

Se de skærpede regler, der bl.a. betyder, at caféer og restauranter, legelande og badelande skal holde

lukket på coronasmitte.dk

Derudover gælder krav om mundbind eller visir samt et forsamlingsforbud på max 5 personer.

Rejser til eller via Danmark
Hvis du ikke er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse

ind i Danmark afhængigt af dit bopælsland.

Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, skal for at kunne rejse ind i

Danmark have et anerkendelsesværdigt formål og kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er

taget højst 24 timer inden indrejse. Personer, der indrejser til Danmark med fly, skal ligeledes kunne

fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 24 timer inden ombordstigning på flyet. Det
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sidstnævnte gælder også danskere samt udlændinge, der har fast bopæl eller opholdstilladelse i

Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

Kattegat Strand Camping
På Kattegat Strand Camping holder vi os orienteret om de retningslinjer, der gør sig gældende for

campingpladser. Vi sørger således for at vi lever op til de udstedte regler så vi kan holde åbent og

vores gæster kan føle sig trygge ved vores håndtering af situationen.

Helt konkret betyder det, at du kan forvente følgende tiltag på campingpladsen t.o.m. 5. april:

● Håndsprit er opstillet i alle servicebygninger, herunder reception, køkkener, baderum m.fl.

● Der skal bæres mundbind i vores servicebygninger, herunder reception, kiosk, køkken, toilet

og baderum.

● Sportshal og TV-stue er lukket.

● Vores restaurant, pizzaria og grillbar holder åbent for take-away af mad og drikkevarer.

● Vores kiosk holder åbent som normalt, men vi begrænser antal kunder i butikken ad gangen,

således at vi overholder kvadratmeter-kravene.

Hvordan skal gæster forholde sig?
Alle gæster på Kattegat Strand Camping skal overholde myndighedernes anbefalinger og

retningslinjer. Hvis du er i karantæne eller føler dig syg, forventer vi, at du bliver hjemme og forholder

dig til Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Forbehold for ændringer

Vi holder os fortsat løbende orienteret om eventuelle ændringer af retningslinjerne og vi tager

forbehold for ændringer af det skrevne. Sker der ændringer vil vi naturligvis informere vores gæster

om dette. Vi henviser ligeledes til, at man som gæst også selv holder sig orienteret om eventuelle nye

retningslinjer og tiltag på coronasmitte.dk.
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