TRYGT

på Finnskogtoppen
Sikkerhet for våre gjester og ansatte er hos oss av største prioritet. Vi vil at du skal
føle deg trygg på at vi gjør alt vi kan fra vår side for å beholde et sikkert og trygt
hotell. Derfor har vi iverksatt egne tiltak og rutiner for å sikre at hotellet etterlever
folkehelseinstituttet sine retningslinjer/smittevern for Covid -19.
Dette gjør vi
- for å beholde ett sikkert miljø for alle som er hos oss:
Rent hotell
Vi oppdaterer løpende hotellets rutiner ut fra FHI sine retningslinjer. Vi følger nøye med i
utviklingen for å sikre at hotellet kan holde alle retningslinjer som kreves.

Oppdatert smittevernkunnskap
Samtlige ansatte holdes løpende informert gjennom personalmøter. Alle våre ansatte har mottatt
informasjon og retningslinjer for hvordan de skal håndtere mulige og faktiske smittetilfeller.

Personalet
Vi har tøffere krav på våre rutiner og er nøye med at de etterfølges til enhver tide. Ansatte er
informert om at man må oppleve seg 100% frisk for å være velkommen i jobb.

Dette kan du gjøre
- for å holde et sikkert miljø hos oss:
Kom frisk
Kom ikke til oss viss du føler deg syk eller har luftveisymtomer.

Hold avstand
Hold avstand til hverandre. Folkehelseinstituttets retningslinje er en meter.

Vask dine hender
Vask dine hender ved ankomst og bruk håndsprit ofte som finnes tilgjengelig på flere stedet på
hotellet.

Finnskogtoppen Velværehotell
Tiltak gjeldene rådende koronapandemi
Et mindre hotell
Finnskogtoppen er et mindre hotell med 35 rom, flere gjester blir hos oss over flere dager og
sammenlignet med andre hoteller har vi derfor få gjester som er i kontakt med hverandre. Vi ser
at det finnes godt med plass for våre gjester både innendørs og utendørs. Vi kommer i denne
perioden begrense antall daggjester på hotellet for å holde antallet personer på redusert nivå
ifølge smittevern og retningslinjer.

Hotellrom/fellesområder
Vi innfører regelmessig desinfisering av overflater som dørhåndtak og kortterminal. Vi skjerper
rutinene på renhold, rengjøring og hygiene. Vi anbefaler våre gjester og dusje på sine rom.

Konferanse
Håndsprit finnes tilgjengelig i konferanseavdelingen, Vi hjelper dere gjerne å serverer kaffe/kake
direkte til møterommet.

Spa, behandling og trening

* Spa – Vi følger nøye våre rutiner/internkontroller av vår vannkvalitet. Vi følger våre ordinære
kontrollskjemaer for renslighet og de som er pålagde fra folkehelseinstituttet.
* Behandling - Våre terapeuter er medlemmer av massasjeforbundet og oppdateres løpende på
smittevern.
* Trening - Finnskogtoppen tilpasser antall personer på trening etter folkehelseinstituttets krav
og retningslinjer. For å sikre at antallet deltakere ikke blir for høyt innfører vi påmelding på
aktivitetene og utfører om mulig aktivitetene utendørs.

Kjøkkenet/Restaurant
Vi innfører regelmessig desinfisering av overflater som dørhåndtak og kaffemaskin. Vi skjerper
rutinene på renhold, rengjøring og hygiene i spisesalen. Vi følger nøye Folkehelseinstituttet krav
og retningslinjer og per i dag serverer vi maten til dere på tallerken. Vi vil gjøre vårt for å tilby
dere det beste.

Varm hilsen fra personalet Finnskogtoppen

