ÖVERSIKT

Informationspaket
i Coronatider
Nedan är en översikt över informationsmaterial som du som verkar inom besöksnäringen i Blekinge kan hämta på närmaste turistbyrå och använda gratis.

Tvätta händerna

INFORMATION

Så tvättar du händerna
Wash your hands like this

Skydda dig själv och andra genom att tvätta händerna
med tvål i minst 20 sekunder, enligt nedan:

Minst
20 sek

Protect yourself and others by washing your hands with soap
for at least 20 seconds, as follows:

1

2

Blöt händerna och ta
ordentligt med tvål
Wet your hands and use soap
thoroughly
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Gnugga handflatorna
mot varandra så att
det löddrar
Rub your palms together until
it is lathering
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Gnugga fingertopparna i handflatan

Gnugga ovansidorna
och mellan fingrarna

Skölj händerna
Rinse your hands

Tvätta tummarna
Wash your thumbs

Rub the top of your hands
and between your fingers
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Rub your fingertips in the
palm of your hand
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Placeras: I direkt anslutning
till handtvättning.
Material: Matt papper, 170gr
Tillgängliga format:
A4, max 3st / verksamhet
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Torka händerna torra
med pappershandduk

Stäng av kranen med
pappershandduken

Wipe your hands dry with
a paper towel

Turn off the tap with the
paper towel

Tack för att du hjälper till att hålla nere smittspridningen!
Thank you for helping to prevent the spread of COVID-19

INFORMATION

Skapa trygghet för
dig själv och andra
Create safety for yourself and others

Skapa trygghet
Placeras: I entre, vid översiktskartor och andra samlingspunkter.

Stanna hemma när du är sjuk
Stay at home when you are sick

Håll avstånd till andra gäster
Keep distance to other guests

Tvätta och desinficera händerna ofta

Material: Plastpapper
(vattentåligt), 170gr

Wash and disinfect your hands frequently

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Avoid touching eyes, nose and mouth

Hosta och nys i armvecket
Cough and sneeze in the arm fold

Tillgängliga format:
A4, max 3st / verksamhet
A3, max 3st / verksamhet

Tack för att du hjälper till att hålla nere smittspridningen!
Thank you for helping to prevent the spread of COVID-19

Tryck för gatupratare (i affischpapper)
kan beställas direkt av Tryckcentrum
till egen kostnad:
1st 50x70cm, 200 SEK + moms
1st 70x100, 300 SEK + moms
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Håll avstånd

INFORMATION

Visa omtanke,
håll avståndet
Show consideration, keep your distance

Placeras: I entré, vid mat/kiosk
andra platser där köer kan
bildas.
Material: Plastpapper
(vattentåligt), 170gr
Tillgängliga format:
A4, max 3st / verksamhet
A3, max 3st / verksamhet

Tack för att du hjälper till att hålla nere smittspridningen!
Thank you for helping to prevent the spread of COVID-19

Tryck för gatupratare (i affischpapper)
kan beställas direkt av Tryckcentrum
till egen kostnad:
1st 50x70cm, 200 SEK + moms
1st 70x100, 300 SEK + moms

Badge:
Håll avstånd
Placeras: På personal.
Material: Badge med nål som
fäste.
Tillgängliga format:
56 mm, max 5st / verksamhet

INFORMATION

Handsprita händerna
Use hand sanitizer
Gnid in handspriten i händerna
under 20 sek. Lufttorka sedan.
Apply product and rub hands togheter for
20 sec. Let hands air dry.

Minst
20 sek

Handsprita
händerna
Placeras: I direkt anslutning
till handsprit.

Tack för att du hjälper till att hålla nere smittspridningen!
Thank you for helping to prevent the spread of COVID-19

Material: Matt papper, 170gr
Tillgängliga format:
Liggande A5, max 3st /
verksamhet
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Markmall:
Håll avstånd
Placeras: Sprayas / målas på
mark, utomhus där köbildning
kan ske.
Material: Plast som kan
återanvändas och tvättas /
torkas av
Tillgängliga format:
Ytformatet på hela mallen
är 1000x200mm, och själva
trycket är 818x90mm.
Max 3st / verksamhet
Sprayfärg eller annan önskad färg att
använda med mallen ingår ej.

Håll avståndet

Golvremsa:
Håll avstånd
Placeras: Klistras på golv,
inomhus där köbildning
kan ske.
Material: Golvdekal
Tillgängliga format: 700x90mm.
Max 5st / verksamhet

Vi hoppas att detta paket hjälper dig i ditt arbete med
att göra ditt besöksmål och Blekinge en säker plats att
vistas på.
Om du har några frågor kring hur du
kan använda detta material, vänligen kontakta:
Håkan Andersson
VD, Visit Blekinge
Tel: 0732-54 67 26
hakan@visitblekinge.se
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