Kjære medlem.
Ledelsen i Larvik og Omegns Turistforening har vurdert den aktuelle situasjonen rundt koronaviruset. Gitt den
raske utviklingen i COVID-19 situasjonen, oppfordrer vi alle til å følge nasjonale helsemyndigheters føringer.
På bakgrunn av disse rådene og etter klare føringer fra DNT sentralt, har vi fattet følgende vedtak:
Larvik og Omegns Turistforening avlyser med dette, alle sine møter, turer og arrangementer frem til og med 19.
april 2020. Dette gjelder også interne møter og fellesdugnader.
I samme periode stenges våre dagsturhytter Eikedalen og Lauvesetra. Dette innebærer at disse hytten nå er
stengt for sesongen.
Vi stenger inntil videre hovedhytta på Ivarsbu og Presteseter for booking.
Vi stopper også utleie av Eikedalen og Lauvesetra.
Våre ubetjente hytter Båthuset og Smia på Ivarsbu, og Kvarteret på Presteseter, holdes fortsatt åpne for å
ivareta sikkerheten til de som ferdes i området. Hyttene våre står som en trygget for de som er på tur og som
trenger ly.
For å hindre smittespredning, oppfordrer vi imidlertid våre medlemmer til å ikke benytte disse hyttene.
Dersom du allikevel velger å besøke en av våre ubetjente hytter, ønsker vi at du som besøkende gjør
følgende:
•
•
•
•
•

Setter deg inn i gjeldende råd og retningslinjer fra FHI. Hvis du har forkjølelsessymptomer, bør du
utsette hytteturen for å unngå smittespredning.
Tar med deg såpe/Anatibac.
Følger FHI råd om håndhygiene.
Unngår å håndhilse på eventuelle andre hyttegjester.
Vasker godt etter deg med egnede vaskemidler som du finner på hytta.

Ny vurdering tas rett etter påske.
Vi vil også minne om at naturen fortsatt er åpen, og der er det god plass. Ta gjerne en tur ut i en av våre
merkede løyper i nærområdet. Våren er i anmarsj ved kysten, og vårtegna er mange. Om værgudene er på vår
side, kan du kjenne sola varme og puste inn frisk luft. Det gjør godt for kropp og sjel.
Vi må alle delta i dugnaden for å få bukt med denne pandemien, og være solidariske med de risikogrupper som
er spesielt utsatt.
Ta godt vare på deg selv og dine nærmeste i en vanskelig tid!
Larvik, den 13. mars 2020
Med hilsen Larvik og Omegns Turistforening

