UTÖ VÄRDSHUS
Information angående coronaviruset
Vi följer regeringen och myndigheters beslut och rekommendationer kontinuerligt.
Vi är beredda på att agera och fatta nya beslut när situationen förändras.
Här har vi samlat de vanligaste frågorna rörande vår verksamhet och den nuvarande situationen med coronaviruset.
På Utö Värdshus har vi infört följande säkerhetsanpassningar:
•

Information om hur vi alla hjälps åt att minska smittspridning finns väl synligt i våra allmänna utrymmen

•

Vi säkerställer att de rekommenderande avstånden mellan sällskap efterföljs

•

Tillämpar bordsplacering

•

Begränsat antal bord i restaurangen

•

Handdesinfektion utplacerad i våra allmänna utrymmen

•

Distansmarkörer på golvet

•

Utökade städrutiner har införts

•

Vi undviker all fysisk kontakt med både kollegor och gäster

•

Vi kan erbjuda Take away på våra menyer

•

Vi kan erbjuda Roomservice med dryck och mat
Din hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet.
Vi följer utvecklingen av rekommendationerna och uppdaterar våra procedurer löpande därefter.

Frågor och svar
Jag är orolig för att bo på hotell just nu, hur tänker ni kring det?
- Vi förstår att man kan känna en oro och att många har frågor kring detta. Vi har alla ett ansvar i att agera aktsamt och att
göra allt man kan för att minimera en smittspridning, framför allt så att det inte påverkar de som är extra infektionskänsliga i
vårt samhälle. Vi ser verkligen fram emot att få göra er vistelse till en minnesvärd upplevelse!
Frukostbuffén är det som jag verkligen sett fram emot, hur serveras den?
- Vi följer de senaste rekommendationerna från myndigheterna och har infört ett antal försiktighetsåtgärder. För att minska
köbildning och för att undvika trängsel så placerar vi samtliga gäster till bords och informerar er att hålla avstånd.
Väl på buffén har vi placerat ut handsprit och handskar som vi gärna ser att ni använder.
Vi tar din säkerhet, hälsa och matupplevelse på största allvar. Hjälp oss att hålla avstånd.
Vad har ni tagit för åtgärder när det gäller er personal?
- Vi följer självfallet Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och har utöver det tillämpat försiktighetsåtgärder. All vår
personal ska stanna hemma från jobbet om de har feber, hosta eller andra symptom på luftvägsinfektion (även lindriga) och
de måste vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till arbetet.
Vad ska jag som gäst tänka på när jag kommer till Er?
- Vi rekommenderar att man följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, dvs undvik trängsel genom att hålla avstånd
till varandra och tvättar händerna ofta. Använd handdesinfektion som vi har placerat ut i våra allmänna utrymmen.
Har man symptom ska man givetvis inte röra sig i sociala sammanhang, vilket är en uppmaning vi ger till både våra
medarbetare och gäster.
Vi vill att du ska njuta av ditt besök och önskar dig varmt välkommen till Utö Värdshus!

