AMALIA MED ANLEDNING AV COVID-19
Vilka åtgärder har vi vidtagit för att hindra smittspridning?
• Vi har förändrat våra frukostrutiner, och erbjuder nu personlig bordsservering. Dryck går dock bra att förse
sig själv med.
• Vi har satt upp desinfektionsstationer vid ytterdörrarna, i matrummet samt på toaletterna.
• Vi har utökat våra städrutiner och desinficerar dessutom regelbundet och ofta alla handtag, armstöd,
bordsytor, strömbrytare, vattenkranar, räcken, stolar, betalningsterminaler, wc & tvättrum.
• Vi använder självklart skild städutrustning för era rum, för gemensamma ytor och för personalens
utrymmen.
• Vi har ökat tidsintervallet mellan in- och utcheck för att få tid att städa ännu utförligare på era rum.
• Vi har satt in engångshanddukar på alla toaletter.
• Vi har ökat möjligheterna till distansering genom att tillämpa in- och utcheckning samt betalning online.
• All vår personal utbildas i våra utökade rutiner anpassade för att minska smittspridning.
• Om det skulle visa sig att någon gäst insjuknat i corona väntar vi ett dygn innan vi städar rummet, och tre
dagar innan vi hyr ut det på nytt till andra gäster.
• Vi använder engångshandskar vid servering, köksarbete och städning. Vi håller dessutom extra god
handhygien, med och utan handskar.
• Vi försöker att alltid hålla 1-2 meters avstånd till er och varandra.
Hur har vi beaktat skyldigheter och begränsningar som föreskrivs i lagen?
• Vi tillåter inte fler än 50 personer att samlas samtidigt på Amalia.
• Vi tillämpar inte längre frukostbuffé, utan erbjuder take-away eller bordsservering.
Hur önskar vi att ni gäster ska agera för att undvika smitta?
• Ni förväntas vara symptomfria före och under er vistelse hos oss
• Vi önskar att ni håller ordentligt avstånd, 1-2 meter, till oss och till andra gäster
• Vi önskar att ni regelbundet och ofta tvättar och desinficerar händerna
• Vi önskar att ni i möjligaste mån betalar kontaktfritt
• Vi önskar att ni ser över era försäkringar, ifall ni skulle insjukna under er vistelse hos oss
När kan gäster inte komma hit, när måste de lämna, och vilken sjukvård finns?
• Om ni uppvisar symptom eller blir sjuka inför er planerade vistelse hos oss kan ni inte komma hit. Vi ber
er ringa och meddela oss i så fall.
• Blir ni sjuka under vistelsen hos oss ber vi er att lämna gästhemmet för att förhindra att andra blir smittade.
• Har du symptom eller är sjuk gäller följande:
• På Åland (Finland) skall alla med symptom kontakta vården för provtagning.
• Oavsett bedömning och testresultat, håll dig isolerad tills du varit symptomfri en dag.
• Smittspårning kan leda till karantän, vilket innebär att man inte får träffa andra eller resa på 14 dagar.
Vi hoppas att ni trots omständigheterna får en trevlig vistelse hos oss på Amalia!

VIKTIGA TELEFONNUMMER:
Landskapsregeringens informationstelefon +358 18 25 572 och +358 18 25 573
Alla som har frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet kan ringa
infolinjen. Infolinjen är öppen vardagar 10-16.
Ålands Coronatelefon (dagtid) +358-18-535 313 för bedömning av symptom.
Ålands hälso- och sjukvård +358-18-538500
Vid akut behov av hjälp, ring +358-18-5355 eller 112.

