
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 information om vad vi kan 
erbjuda din grupp för att minska smittspridning.  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten upphör föreskrifter och  
allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning  
av covid-19 i sin helhet från den 29 september. Detta  
eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur  
ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. För att visa  
respekt för varandra ber vi er ödmjukast om att fortsatt  
hålla lämpligt avstånd till andra sällskap, tvätta/sprita  
händerna samt inte besöka oss om du har influensa-
liknande symptom. 

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. Vi undviker 
även personlig kontakt med leverantörer och samarbets-
partners som stämmer in på ovan. Vänligen respektera 
dessa åtgärder då vi månar om säkerheten för oss alla, 
gäster och medarbetare.

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 hand-
   dukar 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.



VAD GÖR VI

INCHECKNING
Våra receptioner har tydliga golvmarkeringar för att 
säkerställa att avstånd hålls för incheckade gäster. 
Vi har handsprit på plats.

VÅRA LOKALER
Yasuragi har 23 konferenslokaler av olika storlekar 
Här finns goda möjligheter för er att hålla avstånd till 
varandra men ändå mötas på riktigt.

Om ni önskar möblerar vi mötesrummet med 1 meters 
avstånd mellan stolar och bord utifrån er grupps 
storlek och önskemål. 

Vi kan även erbjuda videoöverföring till andra bokade  
lokaler alternativt till deltagare som befinner sig på 
annan ort. För detta använder vi vår externa teknik-
leverantör och hjälper er gärna med offertförslag, extra 
kostnad tillkommer för denna tjänst. Handsprit finns 
tillgängligt vid ingången till varje lokal samt i konferens-
lokalen.
 
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.

MÅLTIDER 
Yasuragi har alltid höga krav på hygienstandard. 
Alla hårda ytor tvättas med desinfektionsmedel 
regelbundet under dagen.  

In till restaurangen finns golvmarkeringar för att 
påminna gäster om att hålla avstånd. Här finns 
även handdesinfektion för gäster samt personal 
som säkerställer god hygien i våra matsalar. 
Kom ihåg att det alltid är bra att hålla god hand-
hygien, så tvätta händerna innan maten. 
 
Energipaus
Vår energipaus med kaffe/te serveras i bufféformat 
på spridda platser i vår konferenslounge. Önskar ni få 
energipausen i lokalen alternativt om ni vill ha den 
serverad portionsvis så ordnar vi självklart det, till en 
extra service avgift.



 
 
 
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 bättre 
vattenvärden än Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner. 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.  

Vi hjälper gärna till med individuella anpassningar för att 
bibehålla ett säkert möte/konferens för din grupp.
 
Vi ber er vänligen att visa hänsyn gentemot övriga gäster 
och personal. Håll avstånd och stanna hemma om du inte 
är fullt frisk.
 
Varmt välkomna till oss på Yasuragi.

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


