INFORMATION KRING COVID-19
Trygghet och säkerhet för våra gäster och medarbetare är det viktigaste vi har, därför vill vi lite kort
informera om vad vi på Hotel Öresund Conference & Spa gör för att säkerställa en fortsatt drift och
service för alla som besöker oss.
HOTELL & RESTAURANG
Visitas ordinarie avbokningsregler gäller hos oss. Vi kräver däremot inte läkarintyg tillsvidare
eftersom vår sjukvård är hårt belastad. Rekommendationerna säger att man ska hålla sig hemma
vid feber och hosta. All personal är vår egen, vi hyr alltså inte in någon extern personal utan alla är
anställda av oss och följer noggranna policys och arbetssätt som är uppsatta för vår verksamhet.
Vi uppdaterar våra arbetssätt till rådande situation i alla lägen. Just nu har vi tagit bort alla våra
buffeér och serverar allt på tallrik. Detta gäller frukost, brunch och våra luncher. Vi följer noggrant
folhälsomyndigheternas riktlinjer när det gäller sjukdom och eventuell karantän.
SPA
Amerikanska motsvarigheten till förvaltningen av miljö och hälsa har undersökt Covid-19 och hur
viruset beter sig i pooler. Det visar sig att coronavirus är enklare att eliminera än andra virus som vi
redan idag har skydd mot via reningsverk, filter, klor och UV-ljus.
Självklart står hygienen i fokus hos oss. All personal har gedigen utbildning inom just sitt
arbetsområde, för att kunna säkerställa högsta möjliga kvalite.
GYM
Det är viktigt för oss på Seaside Gym att du som medlem eller hotellgäst ska känna dig trygg att
träna oss. Vi håller vårt gym öppet och bevakar läget kontinuerligt och följer information från UD
och folkhälsomyndigheten. Myndigheternas råd och rekommendationer uppdateras löpande.
Vi har ökat våra redan höga reningöringsinsatser och uppmanar alla som tränar hos oss att tänka
på vikten av handhygien.
Vi utgår från att alla våra medlemmar är ansvarsfulla och de som har varit i riskområden eller är
osäkra stannar hemma vid förkylningssymptom. Är man själv eller en familjemedlem satt i
karantän från arbete, skola eller annat utgår vi ifrån att man inte kommer och tränar på Seaside
Gym.
Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt om våra aktuella åtgärder.
Välkommen att boka din semester på hemmaplan!

Har du ytterligare frågor kring detta är du varmt välkommen
att kontakta oss på 0418-47 40 00

