
Att säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har högsta prio-
ritet, är en självklarhet för oss på Sigtunahöjden. Därför tar vi det som nu 
sker, internationellt och nationellt, på stort allvar. Vi följer utvecklingen med 
noggrannhet och håller extra krisgruppsmöten, vi följer rekommendationer 
som kommer från myndigheter och vi har själva genomfört en rad åtgärder 
för att säkra situationen. Med den här informationen vill vi se till att du som 
gäst hos oss får information om vad vi hittills gjort för att du ska känna dig 
trygg med att ha ditt möte hos oss.

Med anledning av 
spridningsrisk för 

covid-19 
Sigtunahöjden Hotell & Konferens

Följande åtgärder har vidtagits:

•  Redan vid de första larmrapporterna 
om smittspridning gjordes en kartlägg-
ning av samtliga medarbetare där vi 
säkerställde att ingen personal hade 
varit i närheten av något riskområde för 
Coronaviruset.

• Våra gäster är i största utsträckning 
konferensgrupper hemmahörande i 
Sverige. Vi har en tät dialog med våra 
kunder för att även säkerställa att de i sin 
tur inte har någon gäst som befunnit sig i 
ett utsatt riskområde.
 
• Städning sker minutiöst och allmänna 
utrymmen som receptionsdisk,
hissknappar, dörrhandtag och liknande 
desinficeras minst två gånger per dag. 
Allmänna toaletter, duschar
och bastu desinficeras.

• Skyltar om att tvätta händerna finns på 
samtliga allmänna toaletter (rekommen-
dation av Folkhälsomyndigheten)

• Handsprit finns utplacerat vid vatten-
stationerna. Den allmänna rekommen-
dationen är dock att tvätta händerna 
noggrant med tvål och vatten, vilket är 
mer effektivt än handsprit.

• All personal har tillgång till handsprit i 
direkt närhet till sin arbetsplats.

• Vi hälsar på varandra utan kroppskon-
takt.

• Vi har en ny rutin för pennor och block. 
Istället för att det ligger i konferenslo-
kalen överlämnas allt i ett paket till kurs-
ledaren för att säkerställa att pennor och 
block inte är smittbärande från andra 
gäster.



• Vi har plockat bort lånepennor i recep-
tionen. Den som vill låna en penna kan 
självklart göra det.  Pennan desinficeras 
då efteråt.

• Vi upphör med lunchbuffé tillsvidare, 
vilket innebär att alla luncher serveras på 
tallrik direkt vid bordet.

• Vi har tagit bort salt och peppar från 
borden i matsalen, gäster får istället be 
om dem så att vi kan torka varje behål-
lare direkt efter användning.

• Vi tar bort behållarna med nötter i 
spa och serverar portionsskålar efter 
önskemål. 

• Vi köper enbart frukt med skal, som 
citrus och banan, för att minska risken 
för att frukten i våra fruktskålar ska 
sprida smitta.

• Från och med tisdag 17/3 serverar vi för- 
och eftermiddagsfika portionsvis.

• Från och med tisdag 17/3 serverar vi 
inte heller frukost på buffé, utan den 
serveras direkt vid bordet. Som gäst 
fyller du i en lista med vad du önskar till 
frukost.

• Alla gäster får vatten serverat ur en 
egen vattenflaska i samband med alla 
måltider
 
Sigtunahöjden står också fullt redo att 
löpande vidta fler åtgärder om så krävs. 




