OPPDATERT DESEMBER 2020:
TILTAK SOM GJELDER NÆRINGSLIVET
Hol kommune har innført midlertidig forskrift med påbud om bruk av munnbind. Det
er en plikt for alle til å bruke munnbind der det ikke kan holdes en meter avstand.
Påbudet om munnbind er et tillegg til de nasjonale tiltakene som vi i dag følger, det er
ikke en erstatning.

De nye reglene for smittevern er som følger:
1. Hoteller og spisesteder iverksetter forsterkede tiltak. Munnbind og håndsprit vil være
påbudt for alle gjester. Alkoholservering stenger kl. 2200.
2. Butikker må iverksette forsterkede tiltak – Munnbind og håndsprit vil være påbudt
for alle besøkende, kun et begrenset antall kunder er tillatt i lokalene, egne dørvakter
for dagligvare, Europris og sportsforretninger. Øvrige butikker skal ha skilt som angir
maksimalt antall personer av gangen i lokalene.
3. Treningssentrene og SPA-avdelinger på hotellene må stenge.
4. En-til-en-behandling må kun skje med forsterket smittevern – i forhold til bruk av sprit,
munnbind på behandler og kunde samt kun en person av gangen i behandlingsrom.
5. Svømmehaller på hotellene stenges for andre enn hotellenes gjester. Garderober
holder stengt.

Kjære gjest!
Vi tar smittevern på det største alvor, og gjør vårt ytterste for at det skal være trygt å bo
hos oss. Highland Lodge følger både myndighetenes og Hol Kommunes smittevernsråd
mot Covid-19. Vi rengjør kontaktflater, dørhåntak, fellesarealer, samt garderober i
svømmehall hyppig.

I NN S J E KK/ UTSJ E KK
• Begrens antall mennesker ved
resepsjonsdisken. 1 person i
reisefølget gjør sjekker inn/ut.

F R O KO ST
• Serveres i restauranten fra kl
07.00–10.00.

• Ikke bruk heisen sammen med
andre enn fra ditt følge.

• Frokost vil bli servert på
tallerken av våre kokker. Vi har
et godt utvalg av varme/kalde
retter, samt et godt utvalg
pålegg i engangsforpakning.

L E KE ROM

T R I MR O M

• Hold minst 1 meter avstand

• Vaskes og desinfiseres hyppig.
• Hold minst 1 meter avstand til
andre barn og voksne.
• Plastballer er fjernet.
• Ved stor pågang vil adgang
til lekerommet begrenses.
Overnattende gjester vil da
prioriteres.

MI D DAG
• Ala Carte i vår pizzeria.
• Husk å holde god avstand og
være nøye med håndhygienen.

H OT ELLR O M

• Husk å vaske og desinfisere
hender hyppig.

• Daglig rengjøring på rommene
er ikke tilgjengelig.

• Hold minst 1 meter avstand til
andre.

• Håndklær og sengetøy får du i
resepsjonen.

• Husk å desinfisere apparater
etter bruk.

• Søppel kan settes i gangen før
kl 10.00.
• Pynteputer og sengetepper er
fjernet.
• Penner, brosjyrer og
reklameartikler er fjernet.

