Vilka åtgärder har vi på Skoterhuset vidtagit?
Vi uppmanar alla besökare att använda sunt förnuft samt att följa de regler nedan.
Skoterhusets åtagande av covid-19
●
●
●
●
●

Inne på Skoterhuset (restaurang, reception, butik) får högst 50 personer vistas åt
gången
Vid utprovning av hjälm i butiken uppmanar vi gästen att kontakta personal
Alla hjälmar och overaller desinficeras efter varje provning
Vi desinficerar kortterminaler och toaletter på Skoterhuset regelbundet
Vi ber våra gäster i butiken hålla avstånd

L-Homes åtagande av covid-19
●
●
●
●
●
●
●
●

Vid varje avresestäd och städcheck desinficerar vi samtliga handtag, kök, badrum
och övriga ytor i stugorna.
Alla nycklar desinficeras vid in- & utlämning
Genom informationsblad i ankomstkuverten informerar vi alla våra gäster om det
rådande läget och hur vi förhåller oss till det här i Lofsdalen
Nyckelutlämning av stugor kommer ske utomhus i en postlåda med ett
ankomstkuvert där din nyckeln och information finns.
Vår städpersonal städar med plasthandskar och desinficerar händerna innan och
efter vi går in i stugan.
Vi rekommenderar våra gäster att hålla sig till sitt resesällskap.
Vi informerar våra gäster att de det står skyldiga att informera oss på L-Home om
man insjuknar eller uppvisar symptom under sin vistelse. Det för att säkersställa våra
gäster och vår personals säkerhet.
Vid minsta symptom kommer vi i personalen stanna hemma.

Skoteruthyrningens åtagande av covid-19
●
●
●
●
●
●
●
●

Alla hyrhjälmar desinficeras efter varje användning
Alla som hyr hjälm måste bära balaclava. Balaclava finns att köpa på plats för de
som ej har med sig en egen.
Vi desinficerar kortterminaler, handtag och toaletter på Skoterhuset regelbundet
Under högsäsong kommer vi ha skoteruthyrningen tillgänglig utomhus
Max ett sällskap åt gången får vistas i rummet med uthyrningskläder & hjälmar
Vi rekommenderar våra gäster att använda kontaktlösa betalningsmetoder (swish
etc.)
Vi rekommenderar våra gäster att ta med sig lunch/fika att äta utomhus i något av
vindskydden som är längs ledsystemet
Vid minsta symptom kommer vi i personalen stanna hemma

Skoterkökets åtagande av covid-19
●
●
●
●
●

Restaurangen har ett maxantal på 30 personer
Max 8 personer vid varje bord. Endast bordsservering gäller.
Ingen alkoholservering efter kl 22.00.
Vi desinficerar kortterminaler och toaletter på Skoterhuset regelbundet
Vid minsta symptom kommer vi i personalen stanna hemma.

