VI PASSER PÅ HINANDEN
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 overensstemmelse med
sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Forsamlingsforbuddet (indendørs) er fra 21. april 10 personer og fra 6. maj 25 personer.

MØDER




Mad og drikke i mødepauser serveres i mødelokalet
Mundbind skal bæres i mødelokalet når du går/står
Vi har styr på både god hygiejne og plads- og afstandskrav

CORONAPAS



Fra 21. april skal coronapas vises ved ankomst til Refugiet. Denne dag genåbnes der for
indendørsservering på restauranter og cafeer mv.
Ved Coronapas forståes flg.:
- Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet,
hvor testen er foretaget
- Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet
fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
- Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19

RENGØRING




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

MAD OG SERVERING


Alle måltider serveres fra buffet i Spisestuen, men med mulighed for at tage maden med sig på
værelset og spise. VI sørger god hygiejne

BRUG AF MUNDBIND




Al personale bærer mundbind
Alle gæster skal bære mundbind, når man ikke sidder ned. Der skal bæres mundbind ved
serveringsområder
Mundbind kan købes for kr. 5,- per stk. I er velkommen til at medbringe egne mundbind

MØDELOKALE



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

MYNDIGHEDERNES RETNINGSLINJER






Vask hænder ofte og benyt vores dispensere med hånddesinfektion
Host eller nys i dit ærme
Begræns fysisk kontakt og hold afstand
Bliv hjemme, hvis du føler dig syg
Benyt mundbind, hvor det er anvist

