
Med anledning av 
covid-19 

Sigtunahöjden Hotell & Konferens

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 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 besöka oss.

Följande åtgärder har vidtagits:

• Eftersom hotell och konferens-
anläggningar redan regleras av 
smittskyddslagen och anläggningar med 
serveringsställen även lyder under 
alkohollagen, påverkas hotell- och 
konferensverksamhet normalt inte av 
den nya pandemilagen som började gälla 
den 8 januari 2021. Det innebär att 
företag, föreningar och andra privata 
sammanslutningar precis som tidigare 
får arrangera möten för slutna sällskap 
på hotell och konferensanläggningar 
med fler än åtta deltagare. Om 
allmänheten har tillträde till mötet, 
konferensen, seminariet eller liknande, 
är det att betrakta som en allmän 
sammankomst. Därmed gäller fortsatt 
begränsningen till max åtta deltagare.

• Sigtunahöjden Hotell & Konferens är 
Safehotels CovidClean Certifierade 
2020.

• Handsprit finns utplacerat vid vatten-
stationerna. Den allmänna rekommen-
dationen är dock att tvätta händerna 
noggrant med tvål och vatten

• Städning sker minutiöst och allmänna 
utrymmen som receptionsdisk, 
hissknappar, dörrhandtag och liknande 
desinficeras minst två gånger per dag. 
Allmänna toaletter, duschar
och bastu desinficeras.

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

• 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.

• Våra gäster har möjlighet att äta i 
avskildhet med sitt eget sällskap om de 
önskar.

• 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.

• Alla gäster får vatten serverat ur en 
egen vattenflaska i samband med alla 
måltider.

• Vi följer noga utvecklingen och 
FHM:s rekommendationer och 
anpassar mötesupplägg, lokaler samt 
möbleringar efter rådande läge.

• Vi serverar för- och eftermiddagsfika 
portionsvis.

• Till frukost sätter våra gäster på sig 
handskar och plockar maten från buffén 
som ligger bakom ett plexiglas.

• Vidare har vi placerat borden längre 
ifrån varandra i matsalen, så att du som 
äter hos oss ska känna dig trygg och 
upprätthålla en social distansering. Vi 
dukar även upp i våra många olika 
lokaler om gästen önskar.

• Efter restriktioner från FHM samt 
Sveriges myndigheter: Restaurang Skog 
serverar ingen alkohol efter klockan 
20.00. Restaurangen stänger 20.30. 
Gäster har möjligheten att köpa dryck 
och snacks till rummet.

Sigtunahöjden står också fullt 
redo att löpande vidta fler 
åtgärder om så krävs. 




