Med den här informationen vill vi att du som gäst och kund ska veta vad vi
på Bryggarsalen gör för att du ska känna dig trygg med att besöka oss. Vår
högsta prioritet är våra gästers och personals hälsa och välbefinnande.
Vi följer noga utvecklingen och FHM:s rekommendationer och anpassar
mötesupplägg, lokaler samt möbleringar med avstånd efter rådande läge.
Vi skräddarsyr varje dag för bästa logistik och har du frågor eller
funderingar kring ert event är du välkommen att kontakta oss!
•

Bryggarsalen är en liten anläggning med 2 stora lokaler samt en konferensvåning med 6
mindre mötesrum. Vi erbjuder en helt exklusiv miljö i Bryggarsalen med rikligt utrymme och
egen matsal. På konferensvåning Brygghyllan erbjuder vi 2 matsalar med möjlighet till privata
lunchsittningar. För- och eftermiddagsfika kan serveras inne i varje konferensgrupps lokal
eller exklusivt i loungen

•

Vi erbjuder måltider utan buffé. Under obestämd framtid serverar vi färdiga mackor, lunch
på tallrik och fikabröd portionerat. Allt förberett i vårt kök med mkt hög hygien som alltid. Vi
håller allt övertäckt och serverar endast frukt som skalas av gästen själv

•

Handsprit finns utplacerat vid vatten och kaffestationerna, receptionerna och på toaletterna

•

Städning sker med extra noggrannhet och allmänna utrymmen och andra utsatta ytor som
receptionsdisk, konferensbord, hissknappar, dörrhandtag och liknande desinficeras minst två
gånger extra per dag. På flera ställen hos oss kan du även stöta på städscheman där du kan ta
del av när det senast städades

•

Kök och drift håller alltid mycket god hygien i enlighet med våra rutiner och vår personal
hanterar all mat och dryck med handskar. All personal har tillgång till handsprit i direkt
närhet till sin arbetsplats

•

Vi har en ny rutin för pennor och block. Istället för att det ligger i konferenslokalen
överlämnas allt i ett paket till kursledaren för att säkerställa att pennor och block inte är
smittbärande från andra gäster

•

Skyltar om vikten av att tvätta händerna noga finns på samtliga allmänna toaletter

•

På flertalet ställen inom verksamheten uppmanar vi att hålla avstånd till varandra

•

Vi ser till att vi har kontroll på att alla som jobbar på Bryggarsalen är friska, blir man sjuk
stannar man hemma. Vi är ett litet gäng och har för närvarande inget behov av extrapersonal

•

Vi tar råd av vår medlemsorganisation Visita som gått ut med riktlinjer om förhållningssätt
samt håller täta ledningsgruppsmöten för att hålla oss uppdaterade om den rådande
situationen och ändrar snabbt vårt arbetssätt vid nya riktlinjer

Säkerhetsåtgärder som vi ber att alla våra gäster kan vidta för att skydda sig själva
och andra mot Covid-19:
•

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder. Använd
handdesinfektion om tvål och vatten inte finns tillgängligt. Tvätta eller desinficera inför
måltider och kaffepauser

•

Håll avstånd till andra människor

•

Undvika onödig handkontakt med andra, här luftkramas vi!

•

Hålla händerna borta från ögon, näsa och mun

•

Hosta och nys i armvecket för att förhindra smittan från att spridas i din omgivning

•

Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om
symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till
jobb eller skola

•

Om möjligt undvik att resa i rusningstrafik - passa på att få lite vardagsmotion och kanske ta
cykeln nu innan vintern!

✓ Checklista! Så coronasäkrar du ditt möte
✓ Digitala lösningar- När alla inte kan närvara fysiskt
✓ 5 tips för digitala möten
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