
Information från EFS-gården Åsljunga med anledning av coronaviruset 

Med omsorg om gäster och medarbetare följer EFS-gården Åsljunga Folkhälsomyndighetens, 

Livsmedelsverkets och UDs rekommendationer Riktlinjer, datum och information kommer att 

uppdateras löpande. Vi har upprättade rutiner och planer för att värna våra gästers och vår 

personals hälsa.  

Vi vidtar de åtgärder som krävs för att man ska känna sig trygg under sin vistelse på gården. Det 

innebär extra städ och rengöring med desinficering. Matservering sker enligt Livsmedesverkets 

rekommendationer.  

 

Vad vi gör för att garantera våra gästers och vår personals säkerhet 

 Om någon insjuknar vid vistelsen kommer vi tillhandahålla ett rum med wc/dusch 

 Hygien och renlighet är alltid högprioriterat. Vi har nu än mer förstärkt våra rutiner för 

städning, rengöring och hygien. 

 Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som t.ex. dörrhandtag, allmänna 

toaletter/duschar, gästkök, strömbrytare. 

 Handdesinfektion finns tillgängligt för våra gäster utanför matsalen. 

 Färre sittplatser i matsalen, max. 4 pers. vid varje matbord, ingen trängsel vid buffén. 

 För allas skull håller vi avstånd till varandra! 

 

Säkerhetsåtgärder som du som gäst kan vidta för att skydda dig själva och andra mot covid-19 

 Hålla avstånd 

 Tvätta händerna ofta, obligatoriskt före måltider! Det tar minst 20 sekunder att tvätta 

händerna riktigt rena. Glöm inte tumme och handled. 

 Torka torrt! Fuktiga händer sprider fler bakterier och virus än torra. Använd 

pappershandduk som slängs efter att du har använd den. 

 Försök undvika att röra vid ansiktet och ögonen 

 Måste du hosta eller nysa gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk. 

 Om du upplever symptom som kan tyda på att du blivit smittad av coronavirus (exempelvis 

feber, hosta, snuva, huvudvärk, halsont) meddela ledaren/personalen, om möjligt utan att 

lämna ditt rum. 

 

Avbokningsregler 

De ordinarie avbokningsrutinerna kvarstår. Andra alternativ i dialog med verksamhetschefen. 

 

Du/Ni är varmt välkomna, men som läget är tar vi inte i hand. 


