MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Vi följer noga myndigheternas information vad gäller Coronaviruset och tar självklart
smittspridningen av Coronaviruset, COVID-19 på fullt allvar. Vi följer fortsatt myndigheternas
riktlinjer och vidtar alla de nödvändiga åtgärder i enlighet med deras rekommendationer och
tillämpar dem i vår verksamhet.
Hur agerar vi på Arlandastad Golf?
1. Vi ökar frekvensen på städning på vår anläggning, särskilt med fokus på de ytor som
vanligen är i kontakt med händer (exempelvis handtag, kranar etc.).
2. Gällande för samtlig personal är att vid uppvisande av minsta symptom eller osäkerhet
gällande sjukdom kommer personen i fråga inte att befinna sig på anläggningen.
3. Vi skakar ej hand och håller rekommenderat avstånd.
Hur kan du som medlem/gäst agera?
1. Var extra noga med handhygienen och tvätta händerna noggrant.
2. Hosta eller nys i armvecket.
3. Håll ett visst avstånd till andra personer.
4. Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma och
besök ej anläggningen.
Att vara ute och spela golf är ju ett fantastiskt alternativ vad gäller motion och friskvård, och
speciellt nu i det rådande läge vi befinner oss i. Vi följer som sagt noga myndigheternas
information, råd och riktlinjer vad gäller Coronaviruset och vill informera dig som
medlem/gäst om hur du kan agera och vilka alternativ som finns.


ANMÄL DIN ANKOMST VIA TELEFON VID SPEL
Istället för att komma in i receptionen kan du anmäla din ankomst vid spel genom att
ringa receptionen, telefon 08-594 722 20.



BETALA GREENFEE PÅ MIN GOLF ELLER VIA SWISH
Betala din greenfee direkt på www.golf.se och på din sida MinGolf. Alt. till vårt Swish
nr 1234673042.



LADDA NER ONTAG APP OCH FÅ SCOREKORT I MOBILEN
Ladda ner OnTag Appen och få ditt digitala scorekort direkt till mobilen. Scorekort
finns också i greenfeeskåpet samt vid första tee.



KÖP POLLETT DIREKT I RANGEMASKINEN
Köp pollett/rangebollar direkt med kontokort i rangemaskinen.



VAR NOGA MED HANDHYGIENEN
Var noga med handhygien och tvätta händerna noga.



HOSTA I ARMVECKET OCH HÅLL AVSTÅND
Hosta och/eller nys i armvecket samt tänk på att hålla avstånd till andra personer.



STANNA HEMMA VID MINSTA SYMPTOM!
Vid minsta symptom på sjukdom, eller om du är osäker stanna hemma!

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på telefon
08-594 722 20 eller via e-post: info@arlandastadgolf.se.

