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HAIKON TOIMENPITEET KORONAVIRUKSEN
EHKÄISEMISEKSI

Me Haikon Kartanossa haluamme toimia vastuullisesti ja huolehtia asiakkaidemme
ja työntekijöidemme hyvinvoinnista sekä siitä, että vierailusi sujuu meillä
turvallisesti.
AJANKOHTAISTA TIETOA / päiv. 24.11.2021

Miten sinä voit varautua:
Su 28.11. alkaen tarkastamme koronapassit ja henkilöllisyystodistukset ravintolatiloissamme alkaen
klo 17. Tarkemmat tiedot koronapassien tarkastamisesta Haikon eri ravintolatiloissa.
Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä hotellin yleisissä tiloissa.
Muista sopiva etäisyys muita hotelliasiakkaita ja henkilökuntaa kohdatessa.
Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta.
Ethän tule sairaana Haikkoon.
Pidäthän huolta sovituista kellonajoista liittyen kylpyä- ja ravintolavarauksiisi sekä muihin tilaamiisi
palveluihin.
Jätetään kättelyt, halaukset ja poskisuudelmat pois tervehdyksistä

Miten me huolehdimme turvallisesta hotellielämyksestäsi:
Hotellimme johto ja henkilökunta seuraa aktiivisesti tilanteen kehitystä, noudatamme
terveysviranomaisten ohjeita ja olemme valmiina tarvittaessa lisätoimenpiteisiin
Henkilökuntamme käyttää kasvomaskia/visiiriä suorassa asiakaspalvelussa.
Kiinteisiin asiakaspisteisiin olemme lisänneet läpinäkyvät pleksilasit
Asiakkaille tarjolla käsidesiä ja kertakäyttönenäliinoja asiakaspalvelupisteissä sekä yleisö wc-tiloihin
lisätty kertakäyttöiset käsipyyhkeet
Olemme lisänneet siivousta ja desinﬁointia mm. kosketuspintojen desinﬁoivaa pyyhintää tehostettu.
KYLPYLÄ, KUNTOSALI, LIIKUNTA
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Kävijämäärää altailla ja saunoilla rajataan ja porrastetaan kylpyläkäynnin ajanvarauksella,
tutustu kylpyläetikettiimme.
Kuntosalilla kuntoillessa noudatettava salin turvallisuus- ja hygieniaohjeita, tutustu kuntosalin
ohjeistuksiin.
Kylpylän hoito-osastolla yksilöhoitoja ja parihoitoja saatavilla ajanvarauksella, ennakkotilaus suoraan
netistä.
Haikossa 14 hehtaarin ulkoilualueet: liikuntaa ja ulkoilua voit harrastaa turvallisesti ulkona isossa
kartanopuistossa
RAVINTOLA ja KOKOUSTILAT
Tiloissa noudatamme vallitsevia ravintoloiden rajoituksia henkilömäärissä.
Aamiaiselle tuloa porrastetaan tarvittaessa kun hotellissa paljon aamiaisvieraita - saat silloin
aamiaisajan saapuessasi hotelliin.
Kartanoravintolassa porrastamme tuloaikoja pöytävarauksilla. Kartanomme on hyvin suosittu varaathan pöydän hyvissä ajoin ennakkoon.
Ravintolaseurueiden mahdollista varata omia ruokailukabinetteja saatavuuden mukaan.
Halutessasi mahdollisuus myös take away-ruokailuun Spa Bistrosta tai tilata aamiainen
hotellihuoneessa nautittavaksi.
Haikossa iso kongressikeskus, jossa sopivia, eri kokoisia tiloja tilaisuuksiisi. Omassa rauhassa
kokoustaville tilattavissa myös privat kokoushuvila tai takkatupa omalla sisäänkäynnillä
Tutustu myös Porvoon alueen koronasuosituksiin ja -rajoituksiin.

Mikäli sinulle herää lisäkysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme.

Pysytään terveinä ja nähdään pian Haikossa!
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