Vi er tilsluttet HORESTAs ”SAFE TO VISIT” -program. Det giver dig tryghed og sikkerhed for at vi
lever op til myndighedernes krav og anbefalinger til gæstehåndtering, rengøring og hygiejne.

Hvor mange må vi mødes? Hvor tæt må vi sidde?, hvor sent kan vi afbestille?, hvad hvis
restriktioner ændres?, hvad hvis… Der er rigtig mange spørgsmål og usikkerhed i øjeblikket,
men bare rolig vi skal nok være behjælpelig med at guide dig på vej og gør vores yderste for
hele tiden at holde os opdaterede med de nyeste regler og restriktioner.

Der er skruet ekstra op for rengøring og afspritning alle steder på hotellet.
o
o
o
o

o
o
o

Vi afspritter jævnligt både håndtag, kortterminaler, lyskontakter, gelænder, borde og
andre flader.
Desinfektions vådservietter er tilgængelige på alle toiletter.
Fjernbetjeningen på værelserne afsprittes efter hver gæsterejse og i restauranten
afsprittes f.ek.s. salt/pebersæt, drinkskort mv. efter brug.
Ved check-in får gæsterne et lille velkomstkit med afsprittet nøglekort, eget menukort,
desinfektions vådservietter, kuglepen, værelsesinformation mm. alt sammen pakket og
udleveret med handsker.
Morgenmaden er portionsanrettet, så brug af samme ta-tøj undgås og god plads er en
selvfølge.
Al forplejning serveres portionsanrettet og frokostbuffeten er erstattet af en 2-retters
menu, som serveres ved bordet for at undgå sammenstimling ved buffeten.
Hånddesinfektion findes både i mødelokaler og i rigelige mængder på fællesområderne.

Der er udarbejdet udførlige vejledninger til alle medarbejdere, ligesom alle har gennemgået
COVID-19 kursus arrangeret igennem Horesta.
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Alle gæster der besøger KolleKolle skal kunne dokumentere ét af nedenstående krav:
o
o
o

Du er færdigvaccineret
Du har haft corona og er immun i 14-180 dage efter positiv test
Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer

For at få adgang til KolleKolle skal alle kunne fremvise både ID og Corona-pas ved ankomst.
Såfremt du er hos os over flere dage og dit corona-pas ikke længere opfylder ovenstående
krav, bliver vi desværre nød til at bede dig om at få taget en ny test og fremvise den til vores
receptionist inden udløb af den foregående test. Nærmeste hurtigtest centre ligger i Farum
eller Bagsværd, begge steder under 10 minutters kørsel fra KolleKolle – se adresser og
ventetider på www.cphmed.dk

Mundbind er påkrævet i alle gæsteområder på KolleKolle, dog ikke når man sidder ned.
Ifølge Sundhedsstyrelsen behøver børn op til 12 år ikke at bære mundbind og det samme
gælder for personer med f.eks. vejrtrækningsbesvær, fysiske eller mentale svækkelser, nedsat
bevidstheds niveau mm. Såfremt du er fritaget for kravet om at bære mundbind, vil vi bede dig
om at fremvise enten en lægeerklæring eller bære det officielle badge, som viser at du er
undtaget for kravet om mundbind.

Besøg os ikke, hvis du har været i kontakt med en person, der har vist sig at være smittet med
COVID19. Bliv hjemme, hvis du på andre måder ikke er rask og eksempelvis har hoste, feber
eller forkølelse. Hvis du har rejst til et risikoområde, skal du vente mindst to uger efter
hjemkomsten med at besøge os. En opdateret liste over risikoområder findes på
Udenrigsministeriet hjemmeside. Vi opfordrer alle vores gæster til at beskytte sig selv og
andre mod smitte ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vask hænderne ofte med sæbe og varmt vand i mindst 30 sekunder.
Brug håndsprit som et supplement.
Undgå at røre ved øjne, næse og mund
Undgå at give hinanden hånden når man hilser
Undgå større forsamlinger
Bliv hjemme, hvis du er syg
Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed andre tage hensyn
Host og nys altid i ærmet eller i et papirlommetørklæde
Sammen kan vi sikre et sikkert miljø, som vi alle kan nyde.

