
Sådan passer vi godt på dig og hinanden  
Vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre dit besøg på et af vores seks hoteller til en god, tryg og smittefri 
oplevelse. Derfor følger vi naturligvis både myndighedernes og HORESTAs anbefalinger og tager de 
nødvendige forholdsregler for at passe godt på dig og vores medarbejdere.  

Ekstra rengøring 

 Dørhåndtag og berøringsflader rengøres og afsprittes flere gange dagligt 
 Nøglekort og nøgler til vores værelser og lokaler rengøres og afsprittes grundigt, inden de 

gives videre til nye gæster 
 Alt sengetøj og håndklæder desinficeres gennem vask ved høj temperatur 

 Teknisk udstyr i mødelokalerne samt fjernbetjening og TV på værelserne afsprittes og 
rengøres dagligt 

 Håndsprit er tilgængelig overalt på hotellerne 

I vores restauranter 

 Afhængig af hvilket hotel og hvilket måltid, du ønsker at nyde i vores restauranter, kan du 
opleve forskellige tiltag. Nogle steder serverer vi fortsat buffet, men i så fald bestræber vi os 
på, at størstedelen af retterne er portionsanrettet og sørger for, at der er handsker samt 
håndsprit og/eller et styk tagtøj pr. person, så ingen gæster skal røre ved det samme. Andre 
steder serverer vi direkte ved bordene. 

 Vi sikrer god afstand mellem bordene og overholder myndighedernes regler for max 
kapacitet beregnet med udgangspunkt i restaurantens antal kvadratmeter 

 Både medarbejdere og gæster bærer bundbind, når de færdes i restaurant-, bar- og 
serveringsområder 

 Vores restauranter, barer og fællesområder lukker kl. 22 og sidste udskænkning sker enten 
kl. 21.30 eller 21.45. Herefter skal al ophold ske på værelserne eller udendørs.  

Brug af mundbind 

 Alle gæster skal bære mundbind i vores restaurant-, bar- og serveringsområder, når man ikke 
sidder ned. Det betyder, at det skal bæres, når du fx går i buffeten, når du ankommer til og 
forlader restauranten eller af andre årsager rejser dig og færdes i disse områder. Du skal også 
bære mundbind, når du tilgår vores kaffe/kagebuffet i fx din eftermiddagspause 

 Du kan frit færdes andre steder på hotellet uden mundbind 
 På Sixtus Sinatur Hotel & Konference opfordrer vi dog til, at du bruger mundbind overalt, 

hvor du færdes på hotellet, grundet hotellets størrelse og begrænsede plads i receptions- og 
fællesområder 

 Du kan købe mundbind på vores hoteller til 5 kr. pr. stk. 

I vores mødelokaler 

 Vi skilter tydeligt med vores anbefalinger samt max kapaciteten for alle lokaler 
 Vi sikrer behørig afstand mellem borde/stole 
 Alle kuglepenne, AV-udstyr samt berøringsflader afsprittes mellem hvert hold 



 
Vores medarbejdere 

 Alle Sinaturs medarbejdere har gennemført HORESTAs online uddannelsesforløb om Safe to 
visit og godt klædt på til at skabe en god og tryg oplevelse for dig 

 Vi har koordineret en konkret handlingsplan, såfremt en gæst eller en medarbejder 

konstateres smittet 

Dét kan du gøre som gæst 

 Vask hænder ofte og benyt vores håndsprit regelmæssigt 
 tager hensyn til andre ved at holde god afstand 
 hoster eller nyser i dit ærme 
 betaler med kort eller Mobilepay for at undgå kontanter 
 Bliv hjemme, hvis du er sygdomsramt eller udviser symptomer på smitte 
 Følg skiltningen på vores hoteller i forhold til maxkapacitet i de forskellige lokaler 
 Hvis du bliver syg med symptomer på Corona under dit ophold, beder vi dig venligst tage 

kontakt med receptionen, så vi kan sikre den optimale smitteopsporing efterfølgende. 

 
 
 


