Information om hur vi jobbar gällande Covid- 19
Så här arbetar vi på Nova Park för att säkerställa en trygg miljö och minskad smittspridning.
Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och håller oss ständigt uppdaterade.
Vi stannar hemma om vi känner oss sjuka. Hostar eller nyser i armvecket samt hälsar glatt
utan att ta i hand. Vi tvättar och spritar våra händer ofta och noggrant – handsprit finns
tillgängligt på hela anläggningen.
Som medlem i Safe Hotels har vi redan en hög säkerhet och goda rutiner kring vårt dagliga
arbete. Nu höjer vi medvetandet och vikten av dessa rutiner ytterligare genom att utöka
samt lägga till extra städ och desinficering av våra konferenslokaler, hotellrum, allmänna
ytor och så vidare flera gånger dagligen.
Innan ankomst får samtliga deltagare ett informationsmail där vi går igenom vikten av att
tillsammans hålla säkerhetsrutinerna för minskad smittspridning. Vi belyser vikten av att
komma frisk och kry till oss. På samma sätt har vi en säkerhetsgenomgång på plats med hela
gruppen innan konferensstart om hur man som gäst kan hjälpa till med att minska
spridningen.
In och utcheck Vi erbjuder tidig incheckning i möjligaste mån.
Utcheckning görs fram till kl 10:00. Undvik köbildning och trängsel. Har du inget att betala så
erbjuder vi Expressutcheck – lämna din nyckel i avsedd låda vid receptionen.
Vi spritar nyckelkorten efter användning och tar fram nya.
Frukost Vi serverar en buffé och erbjuder frukostpåse om gästen önskar.
Engångshandskar samt handsprit finns att tillgå. Vi säkerställer att ingen kö bildas genom att
finnas på plats och hjälpa till.
Fika Planerar noggrant samt sprider ut konferensgruppernas tider. Vi erbjuder kaffe på flera
stationer för att undvika trängsel eller köbildning.
Engångshandskar samt handsprit finns att tillgå.
Lunch och Middag Vi erbjuder serverad 2-rätters lunch och 3-rätters middag
Handsprit finns tillgängligt innan ingång till restaurangen
Vi placerar olika grupper på långt avstånd samt dukar luftigt.
Konferens Vi möblerar lokalen luftigt och erbjuder handsprit i alla konferenslokaler. Tydligt
schema med tider på måltider, aktiviteter osv finns uppsatt väl synligt. Vi ber er respektera
och hålla dessa tider för er och andra gästers skull. Vi spritar och städar av lokalen vid paus,
efter avslutad konferens tvättas och spritas alla pennor som sedan läggs i vila en vecka.
Bar Vi har bar där det går bra att beställa sin dryck men undvik barhäng, vi kommer ut med
er beställning. Vi finns även på plats ute på golvet och tar emot era beställningar.

Water Lounge Besök gärna vår fina spa avdelning men byt om och duscha på ditt rum för att
undvika trängsel i omklädningsrummet. Badrock, handduk och tofflor finns på ditt rum. Vi
sprider ut besökstiderna i spaavdelningen.
Vi har bar där det går bra att beställa sin dryck men undvik barhäng, vi kommer ut med er
beställning.

På samma sätt som vi tar vårt ansvar på plats ber vi våra gäster att ta sitt ansvar genom
att:
 Inte besöka oss vid sjukdomskänsla
 Hosta och nys i armvecket.
 Tvätta och sprita händer ofta och noggrant. Handsprit finns tillgängligt på hela
hotellet.
 Undvik trängsel och håll avstånd.
 Respektera angivna tider för måltider och eventuella aktiviteter.
 Vid besök i Water Lounge, byt om och duscha på hotellrummet. Badrock och tofflor
finns.
 Undvik barhäng.
 Om du känner dig krasslig på plats stanna på ditt rum. Ring 1177 Vårdguiden och
meddela hotellets personal.
 Vi ber er att bidra till ett säkert möte genom att respektera FHM rekommendationer

Tillsammans hjälps vi åt för en trygg miljö.

