Vi er tilsluttet HORESTAs
”SAFE TO VISIT”program. Det giver dig
tryghed og sikkerhed
for, at vi lever op til
myndighedernes
krav og anbefalinger
til gæstehåndtering,
rengøring og hygiejne.

1

SIKKER AFSTAND

2

KLAR INFORMATION OM GOD ADFÆRD

3
4
5

Både indendørs og udendørs har vi indrettet vores virksomhed, så vi
sikrer god afstand mellem vores gæster.

Vi opfordrer vores gæster til at holde afstand, og vi har sørget for, at
de har let adgang at vaske og afspritte hænder.

GRUNDIG RENGØRING, VASK OG DESINFEK TION
Vi gør grundigt rent og desinficerer de kontaktpunkter, mange rører
ved.

SIKKERHED FOR HØJT HYGIEJNENIVEAU
Vores medarbejdere har kendskab til myndighedernes anbefalinger
og retningslinjer. De sørger for at holde god afstand og har fokus på
hygiejne.

STYR PÅ ARBEJDSGANGE
Vi har gennemgået vores arbejdsgange, så vi minimerer tiden, hvor der
er tæt kontakt mellem gæster, medarbejdere og leverandører. Vi har
udarbejdet en plan for håndtering af tilfælde, hvor der er mistanke om
- eller er bekræftet - COVID19-smitte blandt gæster eller personale.

LÆSE MERE PÅ WWW.HORESTA.DK/SAFETOVISIT
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