Hur gör vi på Åhus Gästis i Corona-tider?
Har vi öppet?
JA! och vi följer noga utvecklingen och tar myndigheternas rekommendationer på största allvar.

Vi har tydliga strukturer som säkerställer att vi alla på plats vet hur vi jobbar med rengöring
och hygien.

Hygien
Våra gästers och personals säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer
noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.
Alla ytor såsom våtutrymmen, dörrhandtag, möbler, terminaler etc. tvättas med desinfektionsmedel
återkommande varje dag.
Vi lyssnar på direktiven kring att man inte får ha barhäng och buffér och har ändrat om våra frukostar.
Vi har minskat vår kapacitet i restaurangen, har våra 3 matsalar öppna och är noga med minst 1
meters mellanrum.
Att du som gäst är frisk när du kommer till oss är en självklarhet. Och så även för oss som jobbar här.
Minsta symtom så är det hemgång.

Allmänna sammankomster
Med anledning av Regeringens senaste, och viktiga direktiv (200327) kring förbud mot allmänna
sammankomster på över 50 personer, förstår vi att du som gäst undrar vad som gäller för oss och om
vi kommer hålla öppet framöver och svaret är ja. Här nedan förklarar vi varför.
Vad menar man egentligen med allmänna sammankomster?
En allmän sammankomst är tydligt definierad i lag, och avser exempelvis en demonstration,
föreläsning, samling för religionsutövning, en teater, konsert eller en biografföreställning. För att en
sammankomst skall ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har
tillträde till den.

Kan ett hotell eller restaurang räknas som en allmän sammankomst?
Nej. Ett hotell omfattas istället av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Alltså att
hålla mer avstånd till varandra, duka luftigare och att inte att det ska bli köer runt barer och bufféer. Vi
har sedan i onsdags (200325), när de nya direktiven kom, justerat just detta. Och det faktum att nu
mycket färre gäster är hos oss gör att vi välkomnar dig till en lugn och luftig upplevelse.
Möten eller konferenser med fler än 50 personer då, är det okej?
Vad gäller möten och konferenser i våra lokaler i grupper större än 50 personer så är dessa tillåtna om
de är stängda och inte fritt tillgängliga. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 70 anställda.
Dock får en branschorganisation inte ha ett möte för personer som jobbar i branschen. Det anses vara
fritt tillgängligt och alltså inte ok under rådande läge. Naturligtvis gäller övriga principer kring att vara
frisk, tvätta händer och att tänka på social distans och extra luft.

Restaurang
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens senaste föreskrifter gällande att säkerställa att våra gäster
kan hålla avstånd mellan varandra
Vi har tagit flera åtgärder för att minska risken för smittspridning, och för att du som gäst ska känna dig
bekväm och kunna njuta fullt ut av ditt besök hos oss.





Vi har luftigare i våra restauranger, både inomhus och ute. Vi har handsprit tillgängligt på flera ställen i
restaurangen som används regelbundet av vår personal. Vi har också olika sittningstider för att
säkerställa en bra spridning på gästantalet.
Vi har inga buffé. För lunch och middag erbjuder vi á la carte och vår frukost serveras i form av en
välfylld frukosttallrik.
Vi serverar endast mat i form av take away och vid bordet enligt Folkhälsomyndighetens senaste
direktiv, för att begränsa antalet gäster i vissa områden och därmed också minska risk för
smittspridning .
Våra utökade rutiner för städning av offentliga utrymmen innefattar självklart också alla ytor på vår
restaurang.
Om du som hotellgäst hellre vill äta på ditt rum, erbjuder vi room service. Alltså både frukost, lunch
och middag.

Frågor?
Kontakta oss på
044 – 28 90 50
info@ahusgastis.com

