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Håll avstånd
- tänk på att det allas ansvar att begränsa
smittspridningen. Håll avstånd till andra sällskap,
både inne och ute.
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Tvätta händerna
- det ska finnas tvål eller handsprit hos oss,
säg till om du saknar något!
Tvätta i 20 sekunder före måltid, när du vidrört
någon yta och när du varit på toaletten.
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Sitt vid ditt bord
- när du äter och dricker. Det är inte tillåtet att stå
vid bardisk, ståbord eller liknande.
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Om du är sjuk - snälla var inte här
- även om du bara känner dig lite sjuk vill vi inte att
du kommer till oss. Stanna hemma och träffa så
få människor som möjligt.
Så snart du är frisk är du välkommen tillbaka!

Om du är sjuk - snälla var inte här
- även om du bara känner dig lite sjuk vill vi inte att
du kommer till oss. Stanna hemma och träffa så
få människor som möjligt.
Så snart du är frisk är du välkommen tillbaka!

Om du är sjuk - snälla var inte här
- även om du bara känner dig lite sjuk vill vi inte att
du kommer till oss. Stanna hemma och träffa så
få människor som möjligt.
Så snart du är frisk är du välkommen tillbaka!

