Endrede rutiner for Kurs og Konferansekonsept Britannia Hotel.
Gjestenes og personalets sikkerhet er vår høyeste prioritet. For å minimere risikoen for
spredning av koronaviruset, endrer vi rutinene for møterom og konferanser hos oss.
Alle arrangement skal risikovurderes i henhold til FHI’s veiledning og i tillegg våre egne
skjerpede standarder.
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Sikkerhetsrutiner:
Informasjon om hygieneråd i forkant og på stedet i form av informasjonsskjema og fra
hotellpersonell
Vårt personale blir grundig instruert i daglig brief hvordan vi best kvalitets sikrer for å unngå
smitte.
Vi unngår å håndhilse, og unngår situasjoner der man utsettes for nysing, hosting og
lignende.
Vi benytter engangshansker for all form for servering, vask, kopiering, teknisk assistanse og
materiell til disposisjon for gjester.
Kapasitet i alle rom er redusert med 40% av maks oppsett. Våre konferansebord er 20 cm
lengre enn standard størrelse.
Papir og penn til engangsbenyttelse
Vi ønsker at alle gjester går ut av møterommet i pauser slik at vi får ryddet og vasket
Vi ber om at tidspunkter for oppmøte, pauser og lunsj følges i henhold til avtalt tid
Antibakteriell håndsprit ved inngang til avdelingen, på toaletter, i pauseareal og møterom
Vi sørger for god kapasitet av toaletter og vaskemuligheter. Mulighet for egne avgrenset
toalettfasiliteter
Avgrenset området for pauseavvikling
Vi anbefaler at alle benytter konferanseinngang fra Westermannsveita
Begrenset åpningstid og i antall gjester
Mat & drikke:
All pausemat erstattes med kurvertservering
Servering av lunsjtallerken i Palmehaven med tilrettelagt for avstand per gjest
Kaffe- og eller pausemat styres til gitte tidspunkter og område
Egen dedikert konferansevert sørger for tilrettelegging av logistikk for pauser og
hygienetiltak for servering av drikke
Renholdsrutiner
Vi har satt inn ekstra ressurser og enda strengere rutiner for nøye renhold av møterom.
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Alle flater, inkludert bord, stoler, dørhåndtak, lysbrytere, fjernkontroll, talerstol og teknisk
utstyr rengjøres nøye i forkant og i alle pauser.
Renholdspersonalet bruker et sett med engangshansker per møterom.
Renholdspersonalet bruker et sett med kluter per møterom.
Tekniske løsninger:
Vi kan tilby all form for videooverføring.

