ÅTGÄRDSPLAN CORONA COVID-19
UPPDATERAD: 2021-02-08

Följande dokument beskriver de åtgärder som genomförs på Stufvenäs Gästgifveri för att minska spridning
av Coronaviruset, Covid-19, i så stor utsträckning vi kan med den information vi nu känner till.
HANDHYGIEN
Vi har spridit ut flaskor med handsprit på de allmänna ytorna såsom reception, toaletter och restaurang, men
också i alla personalutrymmen. Samtliga medarbetare har extra noga handhygien, tvättar händerna noga och
använder handsprit. Vi förväntar oss också att våra gäster följer råden och tvättar händerna samt använder
handsprit.
Våra medarbetare i köket använder handskar i all hantering med råvaror, mat och dryck.

SMITTMINIMERING
Vi ytdesinficerar våra dörrhandtag till hotellrum, entréer, offentliga toaletter, konferenslokaler och övriga handtag
vid flertalet tillfällen varje dag. Minst varannan timme avseende de offentliga handtagen och kranarna. I de fall vi
kan hyr vi inte ut samma rum två dagar på rad utan försöker använda alla våra rum för att utöver städning och
desinfektion minska risken för vidare spridning.
Medarbetare, eller om medarbetaren har en familjemedlem, som känner minsta förkylningssymtom som feber
eller hosta stannar medarbetaren hemma och kommer inte till jobbet förrän de är helt friska.
Det är också viktigt att vi håller avstånd till varandra. Både våra gäster och våra medarbetare håller avstånd till
varandra och visar hänsyn.
I vår personalmatsal har vi minimerat antalet medarbetare och fördelat frukosttider och lunchtider per avdelning.
Detta för att minimera att viruset sprider sig och för att vi ka kunna hålla avstånd på raster. Vi rekommenderar våra
medarbetare att gå ut på pausen och njuta av frisk luft.

RESTAURANG
Vi serverar frukost, lunch och fika från buffé med bättre och flera olika stationerna för att minimera risken för
köbildning. Max 4 personer vid bufféområdet samtidigt. Vi byter faten oftare och fyller inte på lika mycket som
vanligt. Personalen byter serveringsbesticken löpande. Ni finner även handsprit på flera ställen på buffén.
Vid middagssittningen ser vi till att sprida gästerna med både avstånd och tid.

