Säkra möten på Hotel Diplomat
Det är vår prioritet att ni som gäster ska känna er trygga med att lägga ert möte hos
oss på Hotel Diplomat. Med det här brevet vill jag kort beskriva om de förbättringar
vi har vidtagit i vår konferens med anledning av Covid-19.

Öppna
Är er konferens, restaurant och hotelldel öppna är en fråga vi får från många av er
och svaret är JA!
Våra dörrar har aldrig stängts utan de står öppna, men vi följer självklart
utvecklingen noga och tar myndigheternas rekommendationer på största allvar.

Vi har uppgraderat städning och hygienrutiner
Städning och hygien är områden som är otroligt viktigt för att förhindra
smittspridning. Att erbjuda säkra och rena miljöer för våra gäster och personal är
alltid högsta prioritet för oss på Hotel Diplomat – och ännu mer i fokus idag. Sedan
mars månad har vi infört nya rutiner för att säkerställa att våra möteslokaler håller
absolut högsta hygiennivån. Inför varje möte ytdesinficerar vi möteslokalen med
joniserad väteperoxid. Väteperoxid rekommenderas av ledande experter och
organisationer som lämpligt desinfektionsmedel mot virus och bakterier, allt för att
förhindra spridningen av Covid-19.
Vi har egen städpersonal och kan därför ha bättre kontroll av och dialog med våra
städerskor. Vi garanterar en mycket hög kvalitet på hygien i konferensen och i hela
hotellet. Receptionen desinficerar disk och allmänna ytor minst en gång per timme,
detta gäller även för samtliga hissknappar och kortterminaler. Självklart är också alla
medarbetare hos oss friska när de arbetar. Utöver hygienfaktorn har vår
mötesavdelning en separat entré så att ni kan känna er trygga med att ni har ert
möte helt avskilt. Munskydd och handskar finns tillgängligt vid förfrågan. Handsprit
finns i alla våra möteslokaler och allmänna ytor.

Våra luncher serveras á la carte alternativt så erbjuder vi en säker buffé utan
trängsel. Vi dukar glest i såväl konferensrum som restauranger. På det hela taget är
det luftigare och det finns ett lugn, med stor respekt för situationen hos våra gäster
och de som jobbar här.

Allmänna sammankomster – vad gäller?
Folkhälsomyndigheten förbjuder allmänna sammankomster med fler än 50 personer.
Gäller det oss som bedriver konferensverksamhet? Nej, en konferensanläggning
definieras inte som en ”allmän sammankomst”. Exempel på en allmän
sammankomst är en konsert, en teaterföreställning eller en bio.
Även om inte konferensanläggningar omfattas av antalsbegränsningen så har vi alla
ett stort ansvar för att minska smittspridning, så det känns viktigt att vi alla
tillsammans tar ansvar för minimering av riskspridningen. Vi har många bra idéer på
hur vi gör det bra och tryggt. Hör gärna av dig till din kontaktperson hos oss för mer
information.

Tack för att du tog dig tid att läsa och hoppas vi får möjligheten att välkomna dig till
vår konferensavdelning.

Vänliga hälsningar
Lina Gabrielson, CEO
Hotel Diplomat

