
 
 
 

Smittevernrutiner kurs/ konferanse  
 
KJÆRE KURSBESTILLER  
Velkommen til Quality Hotel Olavsgaard, i denne litt spesielle perioden. Vi ønsker med dette å 
informere om hvilke tiltak vi har iverksatt for smittevern, samtidig hva vi ønsker av den som gjest, 
for medgjester og ansattes sikkerhet.  
Dette skrivet må videreformidles til alle kursdeltagere.  
 

 Kapasitet i alle møterom er tilrettelagt med avstand til sidemann/kvinne i henhold til FHI`s til en 

hver tid gjeldene regler.  

 Husk god håndhygiene.  

 Vi unngår å håndhilse og vi unngår situasjoner der man utsettes for nysing, hosting og lignende.  

 Vi benytter engangshansker ved all form for servering, vask, kopiering, teknisk assistanse og 

materiell til disposisjon for gjester.  

 Vi ønsker at alle våre gjester setter brukte kopper, glass og flasker utenfor møterommet i pauser. 

Møterommet vil ikke bli ryddet før etter møteslutt dersom ikke annet er avtalt.  

 Antibakteriell håndsprit finnes ved inngang til hotellet, i alle våre møterom, i pauseareal samt i 

våre serveringslokaler.  

 Gjester som overnatter oppfordres til å benytte toalett på hotellrommet.  

MAT OG DRIKKE  
 Servering av lunsj/middag er tilrettelagt med avstand pr. gjest etter FHI`s til en hver tid 

gjeldende regler.  

 Tidspunkt for kaffe- og eller pauseservering, samt lunsj/middag styres etter belegg, og avtalt 

tidspunkt må etterkommes.  

 Konferanseverter sørger for tilrettelegging av logistikk for pauser.  

 Husk å holde den anbefalte avstand når du oppholder deg i fellesområder.  

RENHOLDSRUTINER KURS OG KONFERANSE 
 Alle flater, inkludert bord, stoler, dørhåndtak, lysbrytere, fjernkontroller og teknisk utstyr 

rengjøres nøye i forkant.  

 Renholdspersonalet bruker ett sett med engangshansker pr. møterom.  

 Renholdspersonalet bruker ett sett med kluter pr. møterom.  

RENHOLDSRUTINER OVERNATTINGSROM 

 Ved oppholdet over flere netter vil ikke rommet bli rengjort daglig, dersom dette ikke er avtalt 

ved innsjekk.  

 Ønsker du nye håndklær, gir du beskjed i resepsjon og de blir levert i pose på døren.  

 Søppel som ønskes å bli kvitt, settes utenfor døren om morgenen og ryddes da av vårt personell. 
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