ANGÅENDE SITUATIONEN CORONA
Med anledning av coronaviruset uppstår naturligtvis en del frågor för dig som gäst inför ett planerat
besök. Vi har alla ett ansvar att hålla oss uppdaterade om utvecklingen och att ta extra hänsyn till hygien
och till människors hälsa. Vi fokuserar nu helt på att minska risken för smittspridning och ger på så sätt
dig som kan besöka oss, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, en möjlighet att göra det.
Vi förväntar oss att du som gäst tar del av dessa rekommendationer
och tar eget ansvar för att minimera risken för smittspridning.
För att möta rekommendationerna om minskat resande utanför sitt eget sjukvårdsområde kommer vi tills
vidare inte att aktivt marknadsföra oss till gäster utanför Stockholmsområdet. Vi kommer också att tills
vidare begränsa uthyrningen till färre gäster för att på så sätt undvika smittspridning. Vi följer i övrigt
givetvis löpande alla Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för att minimera risken för
smittspridning. Utöver begränsning av antalet gäster minimerar vi smittrisken på Svartsö Skärgårdshotell
& Vandrarhem med bland annat följande åtgärder:
• Alla rum har egen wc, handfat.
• Hälften av rummen har egen dusch.
• Alla rum har egen ingång och en liten uteplats.
• Vår gemensamma uteplats är iordningställd med sittgrupper brett isär.
• Varje rum står tomt minst 24 timmar mellan gäster.
• I matsalen har vi flyttat isär borden och använder oss av tidsbokning, när så behövs.
• Vi erbjuder tillgång till engångsmaterial i matsalen för minimering av kontaktsmitta.
• Frukost med servering per sällskap.
• Färdigpackade lunchpaket.
• Vi har anpassat vår reception för att undvika kö och trängsel.
• Hygien och renlighet är alltid högprioriterat.
• Vi har förstärkt våra rutiner för städning, rengöring och hygien.
• Handdesinfektion finns tillgängligt för våra gäster i allmänna utrymmen.

ÖVRIG INFO OM FÖRTÄRING, WIFI OCH OMBOKNING
Vi samarbetar med Ö-rätt www.oratt.se som gärna levererar matlådor med vällagad husmanskost som
lätt kan värmas i gästköket. Via Svartsö Lanthandel www.svartsolanthandel.se kan du beställa matkassar under din vistelse hos oss.
Vi har bra internetuppkoppling med wifi i alla rum.
Vill du flytta fram din vistelse har du möjlighet att boka om datumet utan kostnad och få bokningsvärdet tillgodo att använda på kommande bokning under sommaren eller nästa vintersäsong. Kontakta
oss via mail på: info@svartsonorra.se
Oavsett om du väljer att besöka oss på Svartsö Skärgårdshotell & Vandrarhem nu eller lite senare ser
vi fram emot att välkomna dig ut i Stockholms skärgård!
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