VÅRA ÅTGÄRDER I SAMBAND MED COVID-19
För oss är det en självklarhet att säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har högsta
prioritet. Därför tar vi det som nu sker, internationellt och nationellt, på stort allvar. Vi följer
utvecklingen med noggrannhet och följer alla rekommendationer som finns. Folkhälsomyndigheten
och vårt branschorgan Visita har tagit fram speciella riktlinjer för hotell och restaurangverksamhet
som kallas ”SAFE TO VISIT” som vi arbetar utefter. Här nedan följer de viktigaste åtgärderna vi
vidtagit för att både våra gäster och medarbetare skall känns sig trygga hos oss.

Allmänt för våra gäster
Vi kan erbjuda avskildhet från andra grupper vad gäller boende, konferenslokal och matsal.
Vi erbjuder digitala online-mötes utrustning för deltagare som inte kan närvara på plats.
Vi ytdesinficerar vid städning (konferensbord, allmänna toaletter, bastu, handtag mm). Städning
sker som alltid noggrant och även allmänna utrymmen (receptionsdisk, hissknappar, dörrhandtag och
liknande) gås över med desinfektionsmedel.
Skyltar om att tvätta händerna finns på samtliga allmänna toaletter.
Handsprit finns utplacerat på allmänna toaletter samt vid kaffestationer, bufféer, i lobby/reception,
samt i våra konferenshus.
Skyltar & dekaler om att hålla avstånd finns på samtliga ställen där många människor normalt
Vid högt tryck i vår matsal kring måltider och fikan erbjuds tallriksserverade måltider och fikan.
Salt och peppar på borden i matsalarna torkas av efter varje servering.
Block och pennor delas inte ut allmänt till konferensdeltagarna längre utan fås tas av de som har
behovet.
Desinfektion spray finns i konferenslokalen för de som vill låna penna.

Våra medarbetare
All personal har personligen tillgång till handsprit i direkt närhet till sin arbetsplats.
Vi uppmanar regelbundet all personal att följa de allmänna rekommendationerna som gäller hygien,
social kontakt, resor och att stanna hemma vid symptom

Övriga önskemål och flexibilitet
Vi är lyhörda och beredda att alltid ändra våra rutiner om så skulle krävas.
Vi kan också i dialog med dig som kund att vidtaga ytterligare åtgärder om ni har önskemål om detta.

