Rutiner og tiltak ved konferanseopphold i
forbindelse med Covid-19
Vi har etablert gode rutiner for smittevern og gjør alltid vårt beste for at dere skal få et
hyggelig og trygt opphold. Allikevel er vi avhengig av at dere som deltakere følger de
rutiner og tiltak som er iverksatt.
Til tross for flere små endringer er vi trygge på at vi kan ønske dere velkommen til den
samme gode atmosfæren og gjestfriheten som vi alltid har hatt.

Våre rutiner er bygget opp med utgangspunkt i tre bærende pilarer for smittevern som
Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:
•

God hygiene

•

Redusert kontakthyppighet mellom personer

•

Syke personer skal være i isolasjon/karantene

Vi oppfordrer deltakere som kjenner på forkjølelsessymptomer til å holde seg hjemme.

Nedenunder er en beskrivelse av de rutinene som gjelder for et konferanseopphold hos oss og våre
tiltak forøvrig.

Møterom
Alle våre møterom er grundig rengjort før møtestart ihht våre vaskerutiner.
Alle deltakere skal holde minst 1 meter avstand og vi sørger for at rommet er tilrettelagt slik at
deltakere enkelt kan opprettholde denne avstanden gjennom hele dagen.
Kontaktflater som møtebord, kaffemaskin og dørhåndtak rengjøres før oppstart og i løpet av dagen i
forbindelse med pauseavikling.

Kontaktpunkter og renhold
Antibac/tilsvarende desinfiserende middel står tilgjengelig i alle fellesområder, og er tydelig merkes
med oppfordring om at gjester benytter seg av dette
Bord og stoler desinfiseres mellom hver gjest, i både frokost, kafé og restaurant
Vi utfører hyppig renhold av utsatte flater: kafédisk, resepsjonsdisk, bord i lobby, fellestoalett, heis,
etc.
I tillegg til at alle våre avdelinger har egne rutiner i forbindelse med covid-19, er vi avhengig av at alle
som er innom oss gjør sitt for å opprettholde et godt smittevern. Under et opphold hos oss
forventer vi at:
•

Alle vasker hendene hyppig og benytter seg av våre antibac-stasjoner.

•

Alle deltakere bidrar til å opprettholde avstand. Det innebærer å gi meddeltakere og ansatte
mulighet til å holde avstand og være bevisst dette i fellesarealer og «møtesituasjoner» som i
trappeoppganger og inn/ut av møterom.

•

Dersom man får symptomer under oppholdet på Pellestova skal gjesten holde seg på
rommet og kontakte kommuneoverlege/koronatelefon samt resepsjonen. Vi er selvfølgelig
behjelpelig med å løse dette.

Renhold av rom
Våre renholdere kommer nå kun innom rommene på forespørsel og ønske om renhold signaliseres
ved å henge ut skilt på dør innen kl 12 eller ved å gi beskjed til oss i resepsjonen. Trenger du pute
eller ekstra håndklær er det bare å gi beskjed. Vi er fortsatt her for at du skal få et så fint opphold
som mulig.

Servering
Det er kaffemaskiner på møterom og møtemat som frukt, kaker og mellommåltider serveres nå
porsjonsvis.
Lunsj og middag serveres i vår restaurant og serveres som normalt ved bordet. Bordoppsettet ved
måltider er tilpasset gruppens størrelse og er tilrettelagt for tilstrekkelig avstand mellom alle
deltakere. Det er en begrensning på 20 gjester per bord med 1 meter mellom hver gjest, så ved
større grupper enn 20 deler vi opp i flere bord.
Det har blitt åpnet for mulighet for frokostbuffet, men vi har valgt å opprettholde bordservering ved
frokost etter gode tilbakemeldinger fra våre sommergjester og for å begrense kontaktpunkter
mellom gjester. Frokosten består av et godt utvalgt pålegg og nystekt brød, i tillegg til
porsjonspakket frukt og søtsaker. I tillegg kan varmretter som havregrøt, bacon og eggerøre bestilles
ved bordet.

Vi ønsker dere velkommen til et trygt og hyggelig opphold til fjells!

Har du spørsmål eller ønsker du utdypende informasjon om våre smittevernstiltak, ikke nøl med å ta
kontakt. Vi er her for at du skal få et godt opphold med lave skuldre, til tross for ekstra tiltak og
hensyn.

