V I PA S S E R PÅ D I G O G V O R E S M E DA R B E J D E R E
På Refugium Smidstrup Strand gør vi alt for, at du som gæst skal føle dig tryg. Vi prioriterer din og vores
medarbejderes sikkerhed højt og tager de nødvendige forholdsregler i overensstemmelser med
sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
VED FORSAMLINGSFORBUD OVER 10 PERSONER
I KAN STADIG HOLDE MØDE, MEN KOMMER I FLERE END 10 PERSONER, GÆLDER FØLGENDE:





I mødelokalet vil opstillingen være med god afstand og alle pladser vendt mod tavlen.
Der vil kun være stolerække - ingen borde
Du må KUN rejse dig fra din plads for at gå på toilettet og/eller hente mad og drikkevarer, som skal
indtages på din plads
Du skal bære mundbind, når du rejser dig fra din plads

RENGØRING



Udvidede rengøringsprocedurer – med særligt fokus på rengøring af kontaktflader på værelser, i
mødelokaler og fællesområder
Dispensere med hånddesinfektion er tilgængelige i alle fællesområder
Myndighedernes retningslinjer hænger synligt

MAD OG SERVERING






Vi anretter på mindre fade ligesom vi har et stort fokus på høj hygiejne
Vi overholder naturligvis myndighedernes afstands- og pladskrav i Spisestuen
Alle kontaktflader afsprittes samt tagtøj udskiftes løbende
Der vil være hånddesinfektion tilgængeligt flere steder i Spisestuen
Spisestuen og udskænkning af drikkevarer lukker senest kl. 22.00

BRUG AF MUNDBIND




Al personale, der serverer i Spisestuen og øvrige serveringsområder bærer mundbind
Alle gæster skal bære mundbind i Spisestuen, når man ikke sidder ned. Ydermere skal der bæres
mundbind ved serveringsområder ved morgen- samt eftermiddags og kaffe/kage forplejning
Mundbind kan købes for kr. 5,- per styk. I er velkommen til at medbringe egne mundbind

MØDELOKALE



Vi sørger for den fornødne afstand mellem deltagere ift. myndighedernes krav
Vi sørger for løbende udluftning i mødelokaler og rengøring af håndtag mm.

MYNDIGHEDERNES RETNINGSLINIER






Vask hænder ofte og benyt vores dispensere med hånddesinfektion
Host eller nys i dit ærme
Begræns fysisk kontakt og hold afstand
Følg skiltning i forhold til max antal gæster i lokaler
Benyt mundbind, hvor det er anvist

