Information om hur vi jobbar gällande Covid- 19
För att säkerställa en trygg miljö och minskad smittspridning följer vi
Folkhälsomyndighetens direktiv och håller oss ständigt uppdaterade. Vi stannar
hemma om vi känner oss sjuka. Hostar eller nyser i armvecket samt hälsar glatt utan att
ta i hand. Vi tvättar och spritar våra händer ofta och noggrant handsprit finns
tillgängligt på hela anläggningen.
Som medlem i Safe Hotels har vi redan en hög säkerhet och goda rutiner kring vårt
dagliga arbete. Nu höjer vi medvetandet och vikten av dessa rutiner ytterligare genom
att utöka samt lägga till extra städ och desinficering av våra konferenslokaler,
hotellrum, allmänna ytor och så vidare flera gånger dagligen.
Innan ankomst skickar vi gärna ett välkomstmail till alla deltagare där vi går igenom
vikten av att tillsammans hålla säkerhetsrutinerna för minskad smittspridning. Vi
belyser vikten av att komma frisk och kry till oss. På samma sätt har vi gärna en
säkerhetsgenomgång på plats med hela gruppen innan konferensstart om hur man som
gäst kan hjälpa till med att minska spridningen.
Incheck Vårt mål är att alla ska få tillgång till sina rum så fort som möjligt. Incheck
kommer ske löpande under dagen för att undvika köbildning.
Utcheck sker fram till klockan 10:00. Vid möjlighet kan ni behålla ert rum längre. Kom
gärna fram till receptionen och stäm av om du vill checka ut senare så kikar vi på
möjligheten.
Konferens Vi möblerar lokalen luftigt och erbjuder handsprit i alla konferenslokaler.
Tydligt schema med tider på måltider, aktiviteter och så vidare finns samlat i
konferensmappen som gås igenom med ansvarig på plats. Vi ber er respektera och
hålla dessa tider för er och andra gästers skull. Vi spritar och städar av lokalen vid paus
samt efter avslutad konferens.
Restaurang vi har anpassat vårt serveringssätt för fika samt bordsserverar både lunch
och middag. Vi serverar gärna fikat i konferenslokalen vid önskemål.
Bar Vi har en bar där det går bra att beställa sin dryck men undvik barhäng. Vi
kommer ut med er beställning.
Frukost Vi serverar vår frukostbuffé i restaurangen. Önskar du som gäst frukostpåse
till rummet istället så meddela oss 12 timmar innan så ordnar vi det. Vi säkerställer att
ingen kö bildas genom att finnas på plats och hjälpa till.

Relaxavdelningen Ni är varmt välkomna att njuta av vår pool och bastu. Vi
rekommenderar er att byta om på era rum där ni har tillgång till handduk, morgonrock
och tofflor. Detta för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
Vid symptom Om du känner att du mår dåligt så ber vi dig att gå till ditt rum. Har du
inget hotellrum så kontakta receptionen så ordnar vi ett till dig. Ring 1177 Vårdguiden
för rådgivning och meddela oss i personalen.
På samma sätt som vi tar vårt ansvar på plats ber vi våra gäster att ta sitt ansvar
genom att:
 Inte besöka oss vid sjukdomskänsla
 Hosta och nys i armvecket
 Tvätta och sprita händer ofta och noggrant. Handsprit finns tillgängligt på hela
hotellet
 Undvik trängsel och håll avstånd
 Respektera angivna tider för måltider och eventuella aktiviteter
 Vid besök i relaxavdelningen, byt om och duscha på hotellrummet. Badrock och
tofflor finns
 Undvik barhäng
 Om du känner dig krasslig på plats stanna på ditt rum. Ring 1177 Vårdguiden för
rådgivning och meddela oss i personal.
 Vi ber er att bidra till ett säkert möte genom att respektera FHM
rekommendationer

Tillsammans hjälps vi åt för en trygg miljö.

