SÅ HÄR ARBETAR VI PÅ AURORA SPA
FÖR ATT SKYDDA DIG OCH VÅR PERSONAL
Det finns olika typer av virus och Coronavirus och Covid – 19 virus dör i kontakt med klorerat vatten, vi
har även UV-ljus i våra reningsverk vilket skyddar ytterligare. Aurora spa har därför dubbla skyddssystem mot virus i våra pooler. För att öka säkerheten ännu mer har vi ökat andelen klor i vattnet under en
period. En ökad andel klor har inga som helst negativa effekter på vår hälsa utan du kan tryggt bada
på Aurora Spa. Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer kring klor nivåer.

SMÅ GRUPPER

riktlinjer och visa hänsyn gentemot övriga gäster och

Vi tar in max 20 personer på Aurora spa. Detta gäller

personal.

även de yogapass som anordnas hos oss. Vi har yogamattor att låna men om du vill tar du med en egen.

STANNA HEMMA VID SJUKDOM
Om du har förkylningssymtom eller känner att det

EFFEKTIV DESINFEKTION AV
GEMENSAMMA YTOR

är på väg ber vi dig stanna hemma några dagar och

Aurora spa använder en desinfektion som är biologiskt

möjlighet. När du är frisk ser vi fram emot ditt besök.

kurera dig. Vila, drick te och sitt ute i solen om du har

nedbrytbar, miljövänlig och tar bort både bakterier
och influensavirus. Vi använder denna regelbundet på
skåp, nyckelarmband, handtag och andra gemensamma ytor. Det kommer också att finnas möjlighet att

NÄR DU BESÖKER OSS
Vi vill be dig som gäst att hjälpa till och visa extra
hänsyn:

använda handsprit i lokalen.

• Duscha alltid före bad.
• Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.

SPABEHANDLINGAR

• Torka av utrustning/yogamattor med rengöringsmedel

Våra avkopplande spabehandlingar kan bokas på

som finns i våra lokaler.

förfrågan. Tills vidare använder vi munskydd vid våra
ansiktsbehandlingar. Vi desinfekterar massagebänken

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ AURORA SPA!

efter varje kund.

INNAN DU BESÖKER OSS
Vi gör det vi kan för att minska eventuell spridning
av Coronavirus. Vi ber er vänligen respektera våra

Spa
AURORA

Camp Ripan aurora spa +46(0)980-630 00

info@ripan.se
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