PIDETÄÄN HUOLI TOISISTAMME!
LET’S TAKE CARE OF EACH OTHER!

ASIOI VAIN TERVEENÄ
COME WHEN YOU ARE HEALTHY

YSKI/AIVASTA HIHAAN
COUGH INTO YOUR SLEEVE

MUISTA TURVAVÄLI
KEEP A SAFE DISTANCE

MUISTA KÄSIEN PESU
WASH YOUR HANDS

MAKSA LÄHI- TAI KORTTIMAKSULLA
PAY BY CARD

KIITOS!
THANK YOU!

Tervetuloa majoittumaan Seitaan!
Meillä Lomakeskus Seidassa henkilökuntamme sekä vieraidemme hyvinvointi on meille
ensiarvoisen tärkeää. Pidämme huolen, että majoituskohteidemme turvallisuus ja
hygienia on erityisen hyvin hoidettu, koska haluamme Teidän saapuvan meille turvallisin
mielin. Normaalistikin korkean hygieniatason lisäksi noudatamme THL:n ja muiden
viranomaisten antamia ohjeita tehostetusta siivouksesta, jossa kiinnitämme erityistä
huomiota taso- ja kosketuspintojen sekä kylpytilojen pyyhintään ja desinfiointiin.
Näin varmistamme turvallisen vierailun
• Olemme lisänneet siivous- ja hygieniatoimia. Desinfioimme tehostetusti yleisiä
kosketuspintoja, kuten ovenkahvoja, maksupäätteitä ja vastaanottotiskiä.
• Kiinnitämme normaaliakin enemmän huomiota käsihygieniaan, johon
kannustamme myös vieraitamme. Käsidesiä on käytettävissä hotellimme yleisissä
tiloissa.
• Vastaanottotiskille on asennettu läpinäkyvät pleksit niin vieraidemme kuin
henkilökuntammekin suojaksi.
• Ylimääräisten kontaktien välttämiseksi pyrimme suorittamaan veloitukset
etukäteen. Jos maksat palveluista paikan päällä, suosittelemme käyttämään
lähimaksua aina kun mahdollista.
• Mökkeihin olemme asentaneet koodilukot, jolloin majoittuminen mökeissämme
on vierailijoidemme näin halutessaan täysin kontaktiton.
•
•
•
•

Muistutamme vieraitamme turvaväleistä, joka on suositusten mukaan 1-2 metriä.
Haluamme turvata vieraidemme sekä henkilökuntamme terveyden – asioithan
siis meillä vain terveenä.
Kannustamme myös henkilökuntaamme jäämään kotiin pienimmänkin
sairausoireen ilmestyessä.
Ravintolassamme olemme entisestään panostaneet korkeaan hygieniatasoon ja
huolehdimme pöytien sijoittelulla turvaetäisyyksistä.

Mikäli epäilet tartuntaa ja olet jo vieraanamme, pyydämme Sinua pysymään
huoneistossa ja ilmoittamaan oireistasi välittömästi henkilökunnalle puhelimitse
lisäohjeiden saamiseksi.
• Koronaviruksen tyypillisiä oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu,
hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli.
• Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.
Ohjeet meille jokaiselle noudatettavaksi
• Pese käsiä tehostetusti ja huolellisesti saippualla tai käytä käsidesiä.
• Vältä tarpeetonta käsikontaktia.
• Vältä koskettamasta silmiä, suuta tai nenää.
• Laita käytetyt nenäliinat ja kertakäyttöiset suojamaskit suoraan roskikseen.
• Yski ja aivasta aina hihaasi.
• Huolehdi riittävästä turvavälistä.

