Asiointi Pyhä-Luosto Matkailu Oy:n toimistolla:
Vastaanotossamme ja avaintennoutopisteessä on asiakaskäytössä käsidesiä, pyydämme että desinfioitte
kätenne tullessa ja lähtiessä. Matkaseurueesta tulee vain yksi henkilö asioimaan (jos mahdollista hoida
asiointi mieluummin puhelimitse). Mikäli tunnet olosi huonovointiseksi ethän tule asioimaan paikan päälle.
Henkilöturvallisuuden vuoksi on vastaanotossamme käytössä suojapleksi. Suosittelemme korttimaksua ja
lähimaksu-toimintoa. Emme suosittele mökkimajoitusta riskiryhmiin kuuluville tartuntariskin vuoksi.
Pyyhimme vastaanottotiskin, oven kahvat ja maksupäätteet säännöllisesti.

Huomioithan siivousohjeet korona-aikana:
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus
tarttuu myös kosketuksen kautta. Kaikkien mökeissä majoittuvien on kuitenkin noudattamaan huolellisesti
lähtöpäivänä annettuja ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Voit myös ostaa siivouspalvelun Pyhä-Luosto
Matkailu Oy:stä paria päivää ennen majoituksen päättymistä.
Mikäli et ole tilannut siivousta Pyhä-Luosto Matkailu Oy:ltä noudatathan siivotessasi huolellisuutta:
Tilat siivotaan aina puhtaista kohteista likaisiin päin. Kaikki usein kosketeltavat pinnat (esim. ovenkahvat, käsinojat,
pöytäpinnat, lavuaarit, valokatkaisijat, vesihanat) tulee puhdistaa usein ja huolellisesti. Majoituskohteessa on siihen
tarkoitetut siivousaineet ja -välineet. Siivousvälineet pitää puhdistaa huolellisesti käytön jälkeen.
Käytä aina pesuaineita ja tarvittaessa siivouskäsineitä. Pese kädet usein.
Pidetään huoli toisistamme ja huomioidaan myös seuraava lomailija.

Jos sairastut ollessasi majoittumassa kohteessamme, toimi näin:
•

•
•
•

Pysy huoneistossa ja soita Sodankylän kunnan koronaneuvonta puh. 040 128 5295, neuvonta on avoinna
päivittäin klo 08:00 – 21:00. Älä levitä mahdollista virusta vierailemalla terveyskeskuksessa, vaan odota ja
toimi puhelimitse saamiesi ohjeiden mukaan.
Jos oireet ovat vakavat, eli sinulla on kova kuume / hengen ahdistus ota yhteys suoraan hätänumeroon 112.
Mökin osoitteen ja koordinaatit löydät Mökkikansioista tai mökin seinältä.
Lisätietoja ja linkit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirussivustolle löydät luosto.fi sivuston koronainfosta.
Ilmoita heti tilanteestasi Pyhä-Luosto Matkailu Oy:lle ja sovi käytännön asioista, mikäli joudut lähtemään
majoituskohteesta ennakoitua aiemmin tai myöhemmin.

Noudatathan THL:n ohjeistusta:
•
•
•
•

Vältä ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään kahden metrin etäisyys kanssaihmisiin.
Pese kädet vedellä ja saippualla usein ja huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan.
Käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta, jos et ole juuri pessyt käsiäsi.
Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai
aivasta hihaan, älä käsiisi.

