TRYGGA MÖTEN PÅ ELITE STADSHOTELLET KARLSTAD

Vi på Elite Stadshotellet Karlstad gör vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg när du och dina
medarbetare konfererar hos oss och vi följer noga de direktiv och rekommendationer som de svenska
myndigheterna utfärdar. Renlighet och hygien är av högsta prioritet och utöver detta har vi vidtagit
en rad åtgärder för att skapa en trygg miljö för era konferensgäster och för våra medarbetare.

FRITT FRAM ATT MÖTAS ÄVEN OM NI ÄR FLER ÄN 50 PERSONER
Vi får mycket information och det är lätt att uppfatta det som att man inte får vara fler än 50 personer
på ett möte. Detta stämmer inte. Den regeln gäller för allmänna sammankomster, vilket ett slutet
möte arrangerat av ett företag inte är.
Hos oss får ni all hjälp och stöd att genomföra ett säkert möte. Även då ni behöver vara fler än 50, så
säkerställer vi att allt sker enligt de direktiv och regler som gäller. Till Elite Stadshotellet Karlstad är ni
varmt välkomna och trygga även vid större sammankomster.

GENERÖSA AVBOKNINGSREGLER
Rådande omständigheter gör att vi självklart erbjuder generösa avbokningsvillkor. För mindre
konferenser kan ni avboka hela arrangemanget två veckor innan ankomst. För lite större möten ser vi
över avbokningsvillkoren tillsammans för att hitta en bra lösning som passar för alla parter.

VAD GÖR VI FÖR ATT SKAPA EN TRYGG MILJÖ FÖR VÅRA KONFERENSGÄSTER?
•

Vi anpassar möblering utefter restriktioner och uppgraderar till i större lokaler om möjligt.

•

Konferensdeltagarna placeras med säkert avstånd mellan varandra.

•

Fjärrkontroller och annan teknisk utrustning som kan vidröras spritas mellan varje bokning.

•

Vi har modern utrustning och lokaler anpassade för att hålla digitala möten, samt för att
streama föreläsningar.

•

Vi ser till att det finns god möjlighet att hålla två meter avstånd till varandra vid kaffepauser.

•

Lunch och middag serveras à la carte.

•

Vid möjlighet erbjuder vi en exklusiv lokal för fika och måltider för just ert sällskap.

•

Vi tillhandahåller handsprit i lokaler och i allmänna utrymmen.

•

Rutiner för strikt handhygien för alla våra medarbetare och våra hotellgäster påminns och
uppmuntras att tvätta sina händer ofta och noggrant.

•

Utöver våra redan strikta regler kring renhållning och sanitet, har vi ökat frekvens och
noggrannhet gällande rengöring av utsatta områden och ytor.

•

Våra medarbetare uppmanas att ej ta i hand och hålla avstånd. Vi undviker all fysisk kontakt
med både kollegor och gäster.

•

Betalterminaler och hissknappar desinficeras regelbundet och ofta.

•

Vår städ- och kökspersonal använder handskar i möjligaste mån.

•

Vi har strikta rutiner kring medarbetare som visar sjukdomssymtom i enlighet med
hälsovårdsmyndigheternas direktiv. Vi är helt enkelt inte på arbetet när vi känner
sjukdomssymtom.

Hör av er så berättar vi mer om hur ni kan genomföra en säker konferens hos oss på Elite
Stadshotellet Karlstad.
Välkomna!

