
 

	  
Tillsammans	  mot	  Covid-‐19	  

	  
Med	  anledning	  av	  Covid-‐19	  och	  rådande	  läge	  förstår	  vi	  att	  det	  bubblar	  upp	  en	  del	  frågor	  för	  dig	  
som	  gäst	  inför	  er	  vistelse	  eller	  resa	  med	  oss.	  Alla	  bär	  vi	  ett	  ansvar	  att	  hålla	  oss	  uppdaterade	  om	  
utvecklingen,	  följa	  riktlinjerna	  och	  rekommendationerna.	  Inför	  säsongen	  riktar	  vi	  in	  oss	  på	  att	  i	  vår	  
verksamhet	  göra	  det	  förändringar	  som	  krävs	  för	  att	  minska	  risken	  för	  smittspridning	  och	  
därigenom	  skapa	  möjligheter	  för	  er	  att	  resa	  med	  oss	  samt	  besöka	  vår	  fantastiska	  ö.	  
	  
Vi	  förväntar	  oss	  givetvis	  att	  du	  som	  gäst	  tar	  del	  av	  och	  respekterar	  dessa	  rekommendationer	  och	  
tar	  eget	  ansvar	  för	  att	  minimera	  risken	  för	  smittspridning.	  	  
	  
Eventuellt	  kan	  mer	  förändringar	  vara	  aktuella	  framöver	  och	  vi	  ber	  er	  därför	  hålla	  er	  uppdaterade	  
via	  vår	  hemsida	  www.antrophia.se	  	  
	  
Några	  av	  de	  förändringar	  vi	  gjort	  för	  att	  minska	  risken	  för	  smittspridning	  och	  för	  att	  du	  skall	  känna	  
dig	  trygg	  under	  din	  vistelse	  eller	  resa	  hos	  oss:	  
	  
I	  verksamheten	  på	  ön:	  

	  
• Du	  som	  gäst	  erbjuds	  chansen	  att	  börja	  din	  vistelse	  hos	  oss	  genom	  att	  välja	  att	  resa	  med	  vårt	  

eget	  fartyg	  M/S	  Korsön	  ut	  till	  ön.	  Vi	  har	  valt	  att	  från	  V.26	  erbjuda	  ytterligare	  en	  avgång	  med	  
båt	  utöver	  Waxholmsbolagets	  turtrafik.	  Fartyget	  trafikerar	  då	  sträckan	  Vaxholm-‐Östanå	  
färjeläge-‐Siaröfortet	  

	  
• Vi	  kommer	  hålla	  Självhushållet/Gästköket	  stängt.	  Gäster	  erbjuds	  en	  hel	  eller	  halvpensions	  

lösning	  i	  restaurangen	  till	  förmånligt	  pris.	  	  
	  
• Bastu/relaxen	  kommer	  bara	  vara	  bokningsbar	  för	  sällskap.	  	  
	  
• I	  Restaurangen	  och	  på	  uteserveringar	  har	  vi	  flyttat	  isär	  borden.	  
	  
• Guidade	  visningar	  i	  berget	  kommer	  att	  tidbokas	  och	  grupperna	  kommer	  reduceras	  till	  antal.	  
	  
• Vi	  har	  anpassat	  Bar/reception	  för	  att	  undvika	  kö	  och	  trängsel,	  även	  för	  att	  skydda	  vår	  

personal.	  
	  
• Vi	  har	  flyttat	  ut	  Caféförsäljningen	  utanför	  huvudbyggnaden.	  Detta	  för	  att	  minska	  kö	  och	  

trängsel	  inne	  i	  Restaurangen.	  Vi	  har	  även	  flyttat	  frukostbuffén	  till	  anslutande	  matsal	  för	  att	  
minimera	  risken	  för	  trängsel	  



	  
• Vi	  har	  sett	  över	  och	  förstärkt	  våra	  rutiner	  för	  städning,	  rengöring	  och	  hygien.	  
	  
• Handdesinfektion	  finns	  tillgängligt	  för	  våra	  gäster	  i	  allmänna	  utrymmen.	  
	  
• Vi	  följer	  konstant	  rapporteringen	  från	  folkhälsomyndigheten,	  WHO,	  STF	  m.fl.	  
	  
	  
I	  verksamheten	  på	  fartygen:	  
	  
• Vi	  tar	  ombord	  mindre	  passagerare	  än	  normalt.	  

	  
• Vi	  styr	  gäster	  att	  förboka	  och	  betala	  sin	  resa	  online.	  Detta	  till	  förmånligare	  pris	  än	  vid	  köp	  

direkt	  ombord.	  
	  

• Vi	  har	  sett	  över	  och	  förstärkt	  våra	  rutiner	  för	  städning,	  rengöring	  och	  hygien.	  
	  
• Vi	  vill	  påminna	  om	  att	  besättningen	  likt	  tidigare	  alltid	  har	  sista	  ordet	  ombord.	  Var	  lyhörd	  och	  

visa	  hänsyn!	  
	  
• Vi	  följer	  konstant	  rapporteringen	  från	  folkhälsomyndigheten,	  WHO,	  STF	  m.fl.	  
	  
	  
Kom	  ihåg	  att	  ni	  alltid	  kan	  kontakta	  oss	  om	  det	  bubblar	  upp	  frågor	  och	  funderingar!	  
Vi	  finns	  alltid	  till	  hands	  för	  er!	  Men	  det	  betyder	  inte	  att	  vi	  inte	  behöver	  er	  för	  att	  vi	  skall	  ta	  oss	  
igenom	  denna	  tuffa	  tiden	  tillsammans.	  
	  
Så	  hoppas	  vi	  ses	  på	  ön	  eller	  fartyg	  i	  sommar!	  
	  
Om	  inte,	  Slå	  oss	  en	  pling	  på	  08-‐273372	  eller	  skicka	  ett	  mail	  på	  info@antrophia.se	  
	  
Varma	  goa	  hälsningar	  från	  oss	  på	  Antrophia	  Rederi	  


