SAFE STAY

SAFE STAY – Safe Environment
Vi vill alltid att våra familjer, vänner och kollegor ska känna sig trygga och säkra.
Ingen ska behöva känna sig otrygg eller orolig för att en arbetsplats eller en
affärsresa ska vara en källa till smittspridning.
Vårt fokus kommer alltid att ligga på våra unika anläggningar, unika upplevelser
och unik service, som ständigt kommer att anpassas till det omständigheterna
kräver.
Vi lovar därför att vi kommer fortsätta prioritera allas säkerhet samt välmående och
att vi håller oss uppdaterade och följer myndigheternas officiella och nationella
riktlinjer. Vi kommer göra allt för att du som gäst ska känna dig säker, bekväm och
kunna njuta fullt ut av ditt besök hos oss.
Vi är stolta över att kunna leverera ett minnesvärd upplevelse i lugna, säkra och
unika miljöer.
En säker vistelse helt enkelt!
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SAFE ROOM
Housekeeping följer strikta riktlinjer
för att minska risken för
smittspridning. Ditt rum kommer att
vara unikt för just din vistelse.

Vi använder rengöringsprodukter som
är miljövänliga och har ett eﬀektivt
skydd mot bakterier, virus, svamp och
sporer.

Alla lakan byts ut så ofta du önskar.
Vi minimerar användningen av
kuddar och sängöverkast som alltid
är rena.

Vi byter självklart alla handdukar och
andra nödvändigheter i rummet även
om de inte har använts.

Skulle en gäst eller besökande på hotellet testa positivt för Covid-19, följer vi nationella folkhälsomyndighetens riktlinjer
gällande standard av städning för både rum och andra utrymmen där den smittade personen kan tänkas ha besökt

SAFE FOOD
Vi kommer att se till att göra ditt
besök tryggt, säkert och avslappnat
genom att följa de oﬃciella riktlinjerna
gällande utrymme och maximalt antal
gäster.

Vi använder rengöringsprodukter som
är miljövänliga och har ett eﬀektivt
skydd mot bakterier, virus, svamp och
sporer.

Medan du kopplar av gör vi de extra
ansträngningarna för att se till att alla
ytor är rena och redo för din
användning. Vi placerar dig vid
noggrant förberett bord.

Vi kommer att se till att du inte
behöver stå i kö och vidtar åtgärder för
din bekvämlighet.

Låt oss skämma bort dig med
bordsservering! Vi kommer till dig och
guidar dig genom din matupplevelse.

Din servitör eller servitris kommer
säkerställa att du känner dig bekväm med
leverans av all mat och dryck. De har
genomgått utbildning efter högsta
standard för att hålla dig säker

SAFE MEETING
Vi kommer att se till att göra ditt möte tryggt,
säkert och avkopplat genom att följa de
oﬃciella riktlinjerna gällande utrymme och
maximalt antal gäster.

Medan vi har din säkerhet i fokus, kommer vi
att vidta åtgärder för att se till att vi vet vem
eller vilka som besöker oss. Vi kan därför
behöva be dig om mer information än vanligt
inför ditt möte för att diskret se till att du och
dina kollegor hela tiden tas väl om hand.

Medan du utför ditt arbete, gör vi de extra
ansträngningarna för att försäkra att alla ytor
är rena inför din användning. Vi ser till att
förbereda alla områden i linje med dina
behov.

Vi håller dig och dina kollegor informerade
hela tiden. Vår möteskoordinator tar hand
om dig och ser till att du känner dig
välkommen.

Vi kommer att tillgodose alla dina behov på
personligt och proﬀsigt sätt.
Vi tillhandahåller ansiktsmasker och
desinfektionsmedel för alla deltagare.

Vi kommer att se till att du inte behöver stå i
kö och vidta åtgärder för din bekvämlighet.

SAFE SPA
För att möjliggöra en säker miljö för
terapeuter och gäster har vi vidtagit
åtgärder för att hela tiden kontrollera
både avstånd och antal besökare.

Medan du kopplar av på vår spaanläggning,
kommer vi att se till att du informeras på vägen
för att du ska få en så säker och härlig
upplevelse som möjligt.

Medan du kopplar av ser vi till att alla
försiktighetsåtgärder vidtas. Vi använder
miljövänliga rengöringsprodukter som
har ett eﬀektivt skydd mot bakterier,
virus, svamp och sporer.

För att göra upplevelsen så smidig som möjligt,
kommer vi låta andra ombytes och
duschmöjligheter vara tillgängliga privat för
dig.

Vi följer internationella riktlinjer för
vattenkvalitet och säkerhet. De senaste
kraven för vattenbehandling är alltid
prioriterade.

Medan vi har din säkerhet i fokus, kommer vi
att vidta åtgärder för att se till att vi vet vem
eller vilka som besöker oss. Vi kan därför
behöva be dig om mer information än vanligt
inför ditt besök för att diskret se till att du och
dina kollegor hela tiden tas väl om hand.

