Hur gör vi på Åhus Gästis i Corona-tider?
Har vi öppet?
JA! och vi följer noga utvecklingen och tar myndigheternas rekommendationer på största allvar.

Vi har tydliga strukturer som säkerställer att vi alla på plats vet hur vi jobbar med rengöring
och hygien.

Hygien
Våra gästers och personals säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer
noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.
Alla ytor såsom våtutrymmen, dörrhandtag, möbler, terminaler etc. tvättas med desinfektionsmedel
återkommande varje dag.
Vi lyssnar på direktiven kring att man inte får ha barhäng och att det inte får uppstå kö. Vi har minskat
vår kapacitet i restaurangen, har våra 3 matsalar öppna och är noga med minst 1 meters mellanrum.
Att du som gäst är frisk när du kommer till oss är en självklarhet. Och så även för oss som jobbar här.
Minsta symtom så är det hemgång.

Allmänna sammankomster
Med anledning av regeringens viktiga direktiv kring förbud mot allmänna sammankomster på över 8
personer, förstår vi att du som gäst undrar vad som gäller för oss på Åhus Gästgivaregård. Maxantalet
på 4 personer i samma sällskap gäller endast vid restaurangbesök. För allmänna sammankomster
gäller dock fortsatt ett maxantal på 8 personer. I nästa stycke hittar du mer information om
trängselregler som hotell- och restaurangverksamhet omfattas av.
Kan ett hotell eller restaurang räknas som en allmän sammankomst?
Nej. Ett hotell omfattas istället av de trängselregler (se Folkhälsomyndighetens direktiv här) som
Folkhälsomyndigheten beslutat om. Alltså att hålla mer avstånd till varandra, duka luftigare och att inte
att det ska bli köer runt barer och andra platser. Vi har justerat just detta. Och det faktum att nu färre
gäster är hos oss gör att vi välkomnar dig till en lugn och luftig upplevelse.

Vad menar man egentligen med allmänna sammankomster?
En allmän sammankomst är tydligt definierad i lag, och avser exempelvis en demonstration,
föreläsning, samling för religionsutövning, en teater, konsert eller en biografföreställning. För att en
sammankomst skall ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har
tillträde till den.
Möten eller konferenser med fler än 8 personer, är det okej?
Vad gäller möten och konferenser i våra lokaler i grupper större än 8 personer så är dessa tillåtna om
de är stängda och inte fritt tillgängliga. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 10 anställda.
Dock får en branschorganisation inte ha ett möte för personer som jobbar i branschen. Det anses vara
fritt tillgängligt och alltså inte ok under rådande läge. Naturligtvis gäller övriga principer kring att vara
frisk, tvätta händer och att tänka på social distans och extra luft.

Frågor?
Kontakta oss på
044 – 28 90 50
info@ahusgastis.com

