SAFE STAY MEETINGS
YASURAGI
Till dig som önskar boka ett möte eller konferens
hos oss på Yasuragi
Som alltid vill vi att det ska vara tryggt och säkert för er
att besöka oss. Här får du tydlig information om vilka
åtgärder vi vidtar för att minska smittspridning.
Yasuragi följer även VISITAS riktlinjer för en säker
hotell- och restaurangvistelse kallat Safe to visit.
Med detta dokument vill på Yasuragi berätta för dig vad vi
gör för att du och din arbetsgrupp ska känna er trygga när
ni besöker oss.

VAD GÄLLER

Allmänna sammankomster
Folkhälsomyndigheten förbjuder just nu allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Gäller det även för hotell
och konferensanläggningar? Nej, ett hotell och en konferens
är inte per definition en ”allmän sammankomst”.
Exempel på en allmän sammankomst är en konsert, en
teaterföreställning eller en bio. Simhallar omfattas
exempelvis inte och genomgående för en allmän sammankomst är just att allmänheten ska ha tillträde.

Vilka ska INTE besöka oss?

• Deltagare som varit i kontakt med någon som har
konstaterad smitta av Coronavirus, covid-19.
• Deltagare med allmän sjukdomskänsla, hosta, feber eller
förkylning. Uppvisar personen något av dessa symptom
kommer vi inte tillåta hen att besöka oss just nu.
• Vi ber dig som bokar möte att hålla dig uppdaterad på 		
Folkhälsomyndigheten och stämma av att alla deltagare
på konferensen är symptomfria.
Ovan gäller självklart även vår egen personal, som uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi undviker även
personlig kontakt med leverantörer och samarbetspartners
som stämmer in på ovan. Vänligen respektera dessa
åtgärder då vi månar om säkerheten för oss alla, gäster och
medarbetare.
Tills vidare tar vi oss rätten att avvisa gäster som visar
symptom som feber, hosta och snuva. Detta gäller även
givetvis vår personal. Man är välkommen till oss om
symptomfri från feber, hosta och snuva.

Allmänna råd

Det bästa sättet att skydda sig själv och sin omgivning
från virus är alltid att hålla god hygien och avstånd till
varandra, men det är extra viktigt att tänka på just nu.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, t.ex. efter
kontakt med andra människor. Hos oss används handdukar som används en gång och sedan tvättas.
• Använd handsprit som komplement till handtvätt.
Vi har handsprit på plats i de offentliga utrymmena.
• Ha ej dina händer i ansiktet eller fingrar i munnen.
• Undvik att hälsa genom att ta i hand. På Yasuragi bugar
vi gärna för att hälsa dig välkommen.
• Undvik om möjligt större folksamlingar.
• Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta symptom
på Covid-19.

VAD GÖR VI

MUNSKYDD
För att ytterligare skapa en säker miljö, använder vår
personal munskydd under sina arbetspass.
Smittskydds-kit för mötesdeltagare
Till de gäster som besöker oss för möten och konferenser
tillhandahåller vi utan kostnad ett kit med munskydd,
desinficerande våtservetter och handskar som kan
användas under mötet hos oss.
INCHECKNING
Våra receptioner har tydliga golvmarkeringar för att säkerställa att avstånd hålls för incheckade gäster. Likaså
finns glasskärmar på receptionsdisken för att minimera
eventuell smittspridning mellan gäst och personal.
VÅRA LOKALER
Yasuragi har 23 konferenslokaler av olika storlek. Här finns
goda möjligheter för er att hålla avstånd till varandra men
ändå mötas på riktigt.
Alla lokaler möbleras med 1 meters avstånd mellan stolar
och bord utifrån er grupps storlek och era önskemål. Vid
behov kan vi erbjuda flera lokaler för att ni ska kunna dela
upp er grupp.
Vi kan även erbjuda videoöverföring till andra bokade
lokaler alternativt till deltagare som befinner sig på annan
ort. För detta använder vi vår externa teknikleverantör och
hjälper er gärna med offertförslag, extra kostnad
tillkommer för denna tjänst. Handsprit finns tillgängligt
vid ingången till varje lokal samt i konferenslokalen.

STÄDNING OCH RENGÖRING
Yasuragi har alltid hög hygienstandard. Just nu har vi
utökade rutiner för städning av offentliga utrymmen.
Alla hårda ytor såsom våtutrymmen, dörrhandtag,
konferensbord, matsalsbord, stolar etc. tvättas med
desinfektionsmedel återkommande varje dag. Alla paddor,
terminaler och datorer rengörs vid varje skiftbyte.
VÅRA AKTIVITETER
Vi har stora lokaler och vackra platser utomhus där vi kan
erbjuda er aktiviteter och föreläsningar samtidigt som ni
har möjlighet att hålla goda avstånd till varandra och få ny
energi. Fråga oss, så rekommenderar vi något som kan
passa just er grupp.
HANTERING AV MAT
Yasuragi har alltid höga krav på hygienstandard. Våra
utökade rutiner för städning av offentliga utrymmen,
innefattar våra restauranger. Alla hårda ytor tvättas med
desinfektionsmedel regelbundet under dagen.
Restaurangerna möbleras glesare, vilket betyder att varje
bord har avstånd mellan sig enligt myndigheternas
föreskrifter. In till restaurangen finns golvmarkeringar för
att påminna konferens/middagsgäster om att hålla avstånd.
Här finns även handdesinfektion för gäster samt personal
som säkerställer god hygien i våra matsalar.
För sällskap på fler än 8 personer gäller följande enligt
FHMs riktlinjer för serveringsställen: Grupper på fler än
8 personer kommer vid måltider att delas upp i mindre
grupper om max 8 personer i varje grupp. Avståndet mellan
varje grupp är minst 1 meter.
All servering av lunch och middag sker på tallrik. För att
minimera risken för spridning av Coronaviruset, så har vi
tydliga riktlinjer kring frukosten. Alla gäster ska tvätta och
sprita sina händer innan måltiden och ett sällskap i taget
förser sig med frukost. Vi ber om förståelse för detta, men
våra gästers och personals säkerhet är vår högsta prioritet.
Lunch och middag
Vi serverar lunchbuffé för mötesgäster. För att minimera
risken för smittspridning, har vi tydliga riktlinjer för hur
gästerna ska hålla avstånd och sprita händerna innan man
tar mat. All servering av middag sker på tallrik.
Frukost
För att minimera smittspridning har vi tydliga riktlinjer
kring vår frukostbuffé. Alla gäster ska tvätta och sprita sina
händer innan måltiden och ett sällskap i taget förser sig
med frukost.

Energipaus
Vår energipaus med kaffe/te serveras portionsvis och på
spridda platser i vår konferenslounge med avstånd mellan
grupper och till kaffestationer. Önskar ni få energipausen i
lokalen så ordnar vi självklart det utan extra kostnad.
Bar
Enligt rådande smittskyddslagstiftning är det inte tillåtet att
stå vid baren och inta sin dryck. Det går bra att beställa och
sedan slå sig ned i vår lounge. Om flertal gäster önskar
beställa samtidigt finns möjlighet att skapa en kö med
lagom avstånd för beställning.
INFLUENSAVIRUS OCH VÅR BADMILJÖ
På Yasuragi har vi s k Ultrafiltrering, vilket innebär att
det finns en inbyggd virusbarriär i vår mekaniska
vattenrening. Enligt vår leverantör upprätthåller vi redan
idag bättre vattenvärden än Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Detta gör att virus inte kan tränga
igenom filtret och således kan inte smitta spridas i vattnet.
Vi ber er hålla avstånd till varandra i vår badmiljö.
På vissa platser i badet har vi infört ett maxantal åt
gången för att ni ska kunna hålla avstånd. Utöver det
har vi utökade rutiner för ytdesinfektion i hela det
japanska badet, likväl som i övriga huset.

VAD NI SKA TÄNKA PÅ

Vi gör allt vi kan för att undvika all typ av smittspridning.
Vi kräver att endast fullt friska deltagare får medverka på
konferensen. Rapportering vid misstanke om covid-19
smittad deltagare åligger mötesledaren. Rapportering sker
till ansvarig kontaktperson på Yasuragi. Mötesledare och
deltagare ansvarar för att följa de smittskyddsrutiner som
gäller under hela sitt genomförande.
Vi hjälper gärna till med individuella anpassningar för att
bibehålla ett säkert möte/konferens för din grupp.
Vi vill påminna om att vi gör dessa insatser för att skydda
er, våra gäster, och minimera risken för smittspridning.
Vi ber er vänligen respektera våra riktlinjer och visa hänsyn
gentemot övriga gäster och personal. Håll avstånd och
stanna hemma om du inte är fullt frisk.
Tillsammans skapar vi en säker miljö.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen
att kontakta oss på mote@yasuragi.se eller
ringa 08-747 63 00

