Smålandshavet den 28. oktober 2020

Kære kursusdeltager, underviser og øvrige konferencegæster på
Smålandshavet.

Personalet på Smålandshavet er glade over at byde velkommen til et ophold i
trygge rammer.
Herunder kan du læse informationer om de tiltag og regler, som gælder for
færden og ophold på Smålandshavet.
Som gæst hos os skal du:
•
•
•
•
•
•

•

følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer
Vaske hænder – og benytte vores dispensere med håndsprit
Holder afstand til andre gæster samt vores medarbejdere og begræns
fysisk kontakt
Host og nys i dit ærme
Melder afbud til os, hvis du er sygdomsramt eller udviser symptomer på
COVID19.
Bliver du utilpas/syg under dit ophold på Smålandshavet, skal du
straks isolere dig på værelset og kontakte læge/lægevagt.
.
Personalet skal informeres pr. telefon og vi er selvfølgelig
Læs
her
om
krav
og
retningslinjer
for
et
sikkert
ophold
behjælpelige med evt. telefonnumre til myndigheder.
Lone
Warburg, du
Forstander
Personalet informerer undervisere og de
personer,
evt. har været i
tæt kontakt med, og vi forpligter os til at give direkte besked til
involverede, hvis du meddeler os, du er testet positiv med COVID-19.

RETNINGSLINJER FOR

Vi forbeholder os ret til at formene kursister og øvrige gæster adgang, hvis ovenstående ikke
efterleves.

AFHOLDELSE AF

RECEPTION/ANKOMST:
• Skiltning om hygiejne og afstand er opsat.
• Der er afstandsmærkning ved indgangen og færden omkring
receptionen.
• Personalet sikrer, der kun lukkes få ankomne ind af gangen af hensyn til
afstandskrav.
• Nøgler vaskes af i desinficerende middel mellem hver udlevering.
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Smålandshavet 28. oktober 2020

Kære Kursist, underviser og øvrige konferencegæster på
Smålandshavet.
Personalet på Smålandshavet glæder sig til at byde velkommen til et ophold i
trygge rammer.
Herunder kan du læse informationer om de tiltag og regler som gælder for
færden og ophold på Smålandshavet.
Som gæst hos os skal du:
• følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer
• Vaske hænder – og benytte vores dispensere med håndsprit
• Holder afstand til andre gæster samt vores medarbejdere og begræns fysisk
kontakt.
• Host og nys i dit ærme
• Melder afbud til os, hvis du er sygdomsramt eller udviser symptomer på
COVID19.
• Bliver du utilpas/syg under dit ophold på Smålandshavet, skal du straks
isolere dig på værelset og kontakte læge/lægevagt. Personalet skal informeres
pr. telefon og vi er selvfølgelig behjælpelige med evt. telefonnumre til
myndigheder.
• Personalet informerer undervisere og de personer, du evt. har været i tæt
kontakt med.
Vi forbeholder os ret til at formene kursister og øvrige gæster adgang, hvis ovenstående ikke
efterleves.
RECEPTION/ANKOMST:
• Skiltning om hygiejne og afstand er opsat. Der skal bæres mundbind ved
indgangen til hovedbygning og Tårnbygning.
• Der er afstandsmærkning ved indgangen og færden omkring
receptionen.
• Alle kontaktflader vaskes og desinficeres efter hver gæst i receptionen.
• Personalet sikrer, der kun lukkes få ankomne ind af gangen af hensyn til
afstandskrav.
• Nøgler vaskes af i desinficerende middel mellem hver udlevering.

VÆRELSER:
• Personalet bruger værnemidler, og kontaktflader på værelserne
rengøres ekstra grundigt inden ibrugtagen.
• Fjernbetjeningen til TV ligger i plasticpose, som skal blive på under
opholdet.
• Værelserne nettes midtvejs for ugeophold. Det betyder håndklædeskift
og rengøring af badeværelse.
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FÆLLESAREALER OG TOILETTER
Vi følger naturligvis alle retningslinjer og anbefalinger fra
Sundhedsmyndighederne:
•

Pr. 28. oktober 2020 indføres krav om, at alle skal iføre sig mundbind
ved indgangen til Smålandshavet og bære det i alle fællesområder,
fælles lokaler og arealer, indtil man sidder ned.

•

Vi har udvidede rengøringsprocedurer i lejlighederne og på fællesarealer
samt toiletter. Udsatte overflader desinficeres regelmæssig.
Vi har opsat dispensere med håndsprit til gæster og medarbejdere på
fællesarealer og i restaurant.
Vi har opsat tydelig skiltning med hygiejneråd fra Sundhedsstyrelsen
Alle vores medarbejdere er instrueret i udvidet hygiejne i.h.t.
myndighedernes anbefalinger.
Tårnbygning/Bar: Baren er bemandet til 22.00.
Det er tilladt at opholde sig i fællesarealerne efter kl. 22.00 uden indtag
af alkohol.
Drikkevarer automater strømafbrydes i tidsrummet 21.45 – 06.00

•
•
•
•
•
•

UNDERVISNINGSLOKALER
Vi følger myndighedernes retningslinjer om afstand og rengøring i lokaler, der
benyttes til undervisning.
• Lokalerne er målt op og bordopstilling er klargjort ud fra kravene om
afstand.
• Alle kontaktflader rengøres jævnligt – og der gøres ekstra rent efter
hvert nyt hold.
• Ved flere end 10 deltagere, bliver alle placeret i ”konferenceopstilling”
med front i samme retning.
• Ved flere end 10 deltagere serveres forplejning i/ved
undervisningslokalet.
• Der forefindes muligheder for at spritte hænder ud for hvert lokale.
• Der er ikke krav om at bære mundbind i undervisningslokalet.
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SVØMMEHAL OG FITNESS:
Vores indendørs pool og fitness er genåbnet efter de retningslinjer, der gælder
for indendørs idrætsaktiviteter.
Der er krav om afstand og rengøring, så derfor vil der være restriktioner.
Poolen er åbent dagligt fra kl. 06.30 -08.30 og igen fra kl. 19.30 – 21.30
Der skal bookes tid til ophold i poolen – dette gøres i receptionen.
Der må max være 17 personer i vandet og 3 personer i omklædningsrummene ad gangen. I Saunaerne må der max. være 2 personer ad gangen.
Varmtvandsbassinet er er ikke tilgængeligt.
Personalet foretager rengøring og desinficering af håndtag og overflader
mellem hvert ”hold”. Der er mulighed for afspritning af flader i
omklædningsrum og på toiletter.
Motionsrummet: 1 person pr. maskine. Alle maskiner er placeret med afstand.
Maskiner skal sprittes af før og efter brug.
RESTAURANT:
Alle vores retter til alle måltider bliver naturligvis serveret i overensstemmelse
med Fødevarestyrelsens anbefalinger. Vi har den anbefalede afstand imellem
bordene, og vores retter vil være portionsopdelt, anrettet på tallerken eller på
fade med tagtøj. Hænderne skal sprittes af, og du skal påføre dig
engangshandske forud for hver adgang til buffeten. Kursister går bordvis til
buffeten og holder afstand i rækken, indtil der er plads. Personale fra
Smålandshavet vejleder og guider gæsterne ved buffeterne.
Personalet og gæster bærer også mundbind i restaurant/spiseområder – dog
ikke mens man er siddende.
Servering stopper kl. 22 i alle lokaler og for alle selskaber – ovenstående er
gældende frem 2. januar 2021.
Venlig hilsen
Lone Warburg, Forstander
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