TRYGG KONFERENS
på Kosta Boda Art Hotel

Vi vill att du ska känna dig trygg!
Din trygghet är viktig för oss! Vi tar vårt ansvar för att minska smittspridning
och skapa trygga förhållande för dig som gäst och för vår personal, genom att
följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd, samt branschorganisationen
Visitas rekommendationer för trygga konferenser.

Vilka konkreta åtgärder vidtar vi?
•

Inför varje bokningsförfrågan gör vi en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och överväger därefter om vi har möjlighet
att vidta de åtgärder som är nödvändiga, baserat på bland annat lokalernas
utformning, verksamhetens storlek, gästbasen och praktiska överväganden.

•

Vi håller oss uppdaterade och följer råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.

•

Vi har rutiner för hur vi hanterar gäster och personal som insjuknar på plats.

•

Vi informerar personal och gäster om att den som vet att han eller hon är
smittad eller som har symtom på covid-19 ska stannar hemma och undvika
sociala kontakter.

Åtgärder för att minska trängsel och möjliggöra bra hygien
•

Vi minskar antalet gäster som får vistas i konferenslokalen samtidigt.

•

Vi möblerar konferenslokalerna glesare.

•

Vi erbjuder handsprit i alla konferenslokaler.

•

Vi sprider ut fikastunderna så att flera konferenser inte har fika samtidigt.

•

Vi utökar våra städrutiner i såväl allmänna utrymmen som hotellrum och är
extra noga med toaletter samt kontaktytor som till exempel handtag, knoppar, strömbrytare, fjärrkontroller etc. Vår städpersonal städar med handskar
på, som byts ut kontinuerligt.

•

Vi har automatiska dispensers på allmänna toaletter för tvål & handtork.

•

Vi är extra nogranna att engångsartiklar slängs efter varje möte.

•

I den mån det går försöker vi undvika att använda samma hotellrum två
dagar på raken till olika gäster

•

För att undvika trängsel i spaavdelningen har vi infört förbokning av spatid.

•

I våra restaurang/bar möblerar vi borden glesare samt använder fler lokaler
för att kunna sprida ut gästerna mer.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!
Grupp- & Konfernsavdelningen
Tfn: +46(0)478-348 34
E-post: gruppkonferens@kostabodaarthotel.se
www.kostabodaarthotel.se

