
 

 

VELKOMMEN TIL OSS! 

 

Vår høyeste prioritet er sikkerheten og helsen til våre gjester og ansatte. For å ivareta din trygghet 

har vi innført strenge rutiner i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. 

 

Konferanser kan gjennomføres i kontrollerte former, med merkede plasser og avsatt god avstand. 

Det skal holdes 1 meter avstand mellom deltakere på møter/kurs. 

Alle møterom er gjennomgått, og med avstandsregler ivaretatt er kapasiteten som følger: 

• Konferansesal inntil 100 personer 

• Auditoriet inntil 45 personer 

• Nidaros og Stiklestad inntil 20 personer 

• Små møterom (Arven, Pilegrimen, Kilden og Merket) inntil 5-6 personer 

 

Vi har egne retningslinjer for renhold på rom gjennom Scandic Hotels. Pynteputer og sengetepper 

som ikke vaskes regelmessig er fjernet. Vi har et hyppig renhold av alle utsatte flater (med ren klut), 

både på rom, møterom og i våre fellesarealer. Bordoverflater desinfiseres mellom hver gjestegruppe. 

Det samme med bardisk, dørhåndtak m.m. Berøringspunkter desinfiseres. 

Vår frokostbuffet er erstattet med smakfulle, individuelle frokostprodukter som kan nytes i 

frokostsalen eller medbringes på rommet. Det er lagt til rette for 1 meter avstand mellom 

bordoppsett i restauranten. Begrensning på 20 gjester ved hvert bord, forutsatt at det fortsatt er 

mulig å praktisere godt smittevern og 1 meter avstand ved så store grupper. Gjester må ikke stå tett 

samlet i lokalet, men hovedsakelig sitte ved bord. Vi prøver å unngå trengsel samt organisere evt. 

kødannelser. Salt og pepper, vannmugger etc. står ikke på bordene, men leveres ut etter hvert/ved 

forespørsel.  

Vi har desinfiseringspunkt lett tilgjengelig flere steder i fellesarealene, og oppfordrer til håndvask og 

hånddesinfeksjon ved ankomst samt fortløpende. 

Det er lagt til rette for kortbetaling og annen kontantløs betaling. 

Ansatte må overholde 1 meter avstand til hverandre ved vedvarende arbeid på kjøkken etc. Det er 

greit å passere hverandre/stå nærmere i korte tidsrom av gangen. Syke ansatte og gjester bes holde 

seg hjemme. 

 

Hvis vi alle tar våre forholdsregler og hjelper hverandre, tror og håper vi at dette skal gå bra! 

 

Håper dere får et fint opphold! 

Hilsen alle oss på Scandic Stiklestad 


