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Som gäst och medarbetare hos Best Western Plus Västerviks Stadshotell ska man alltid 
känna sig trygg. Detta är särskilt viktigt i dessa tider när ingen vill bli utsatt för risk på grund 
av dålig hygien eller brister i arbetsrutiner. 
 
Vi värnar om våra gäster och våra medarbetares säkerhet. Det kräver ett särskilt 
förhållningssätt och noga anpassade rutiner, såväl som viktiga kunskaper för att förhindra 
smitta. Våra rutiner säkerställer både trygga miljöer för våra gäster och medarbetare samt 
att vi dagligen är uppdaterade med de senaste riktlinjerna och rekommendationerna. 
 
För att göra vår verksamhet så trygg som möjligt har vi tagit fram speciallösningar inför årets 
julsäsong. Vi kommer att erbjuda serverade julmiddagar på veckodagar och vårt traditionella 
julbord på fredag – söndag. Julbord och restaurangverksamhet omfattas inte av den s.k. 50-
regeln utan av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.   
 
Vi följer noga: 
- Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
- Rådande lagar och riktlinjer samt Visitas riktlinjer för hotell, konferens och 
restaurangverksamhet. 
- Best Western Hotels & Resorts globala “Minimum Standards Covid-19"  
(Kan läsas i sin helhet här:  
https://www.bestwestern.se/images/pdf/Minimumstandards_Covid-19__SV_EN.pdf  
 
Safe Q Egenkontroll  
Best Western har, som enda hotellkedja i Skandinavien, inrättat ett digitalt 
egenkontrollsystem för alla sina hotell: Safe Q. Detta garanterar att rutiner följs och att 
eventuella avvikelser omedelbart upptäcks och åtgärdas hos oss på Västerviks Stadshotell. 
 
EXEMPEL på åtgärder som vi har vidtagit: 
Ventilation 
Vid hög beläggning på olika platser på hotellet ökas ventilation och vädring.  
 
Städning – specifikt julbord  

• Regelbunden rengöring av frekvent använda ytor, såsom bordsytor, dörrhandtag, 
hissdörrar, knappar.  

• Extra frekvent rengöring av dörrhandtag, kranar och annat på de allmänna 
toaletterna.   



Mat  
• Handsprit finns utplacerad vid samtliga bufféstationer och vid andra strategiska 

platser.   

• Knivar och gafflar vid bufféstationerna är inlindade i servetter.  

• Alla uppläggningsbestick byts ut med jämna mellanrum 

• Personal som har direktkontakt med mat och buffébestick har handskar.   

• På de platser där det är lämpligt finns avståndsmarkeringar. Det är viktigt att man 
följer dessa.   

• Bokar man ett eget julbord eller julmiddag i en egen lokal, så sker sittningen enligt 
samråd vid bokning.  
 

Distansering 
• Borden är placerade med minst den distans som rådande restriktioner kräver. 

• Sällskap som har bokats tillsammans sitter vid samma bord (så långt det är möjligt 
beroende på storlek på sällskapet), om inte annat har överenskommits vid bokning.   

 
För att minska risken för köer och trängsel kommer vi att:  

• Ta emot bordsbokningar med en jämn ström fördelat över hela kvällen.  

• Ha en julbordsvärd/inna som släpper på gäster till julbordet med jämna mellanrum.  

• Ta upp alla dryckesbeställningar vid sittande bord, ej vid baren. Vi ser helst att man 
förbokar ett dryckespaket så att man enkelt och snabbt har drycken vid bordet efter 
ankomst.  

• Vid kapprummet kommer vi att arbeta med avståndsmarkeringar. Finns det behov 
öppnar vi upp ytterligare ett kapprum.  

 
Rutiner vid symptom på sjukdom 
• Personal uppmanas utan undantag att stanna hemma vid minsta symptom på 
sjukdom samt två dagar efter tillfrisknande. 
• Rutiner finns för att på ett smittsäkert sätt hantera en situation med en gäst som 
uppvisar symtom. 
 
På vår hemsida https://bit.ly/StadshotelletCovid-19 finns mer information.  
 
Ansvarig för åtgärdsplanen: 
Julbordsansvarig Mikael And, restaurant@stadshotellet.nu 

https://bit.ly/

