Information med anledning av Covid-19.
Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och
vidtar de åtgärder som krävs för att minska risken för smitta.
Vi vet att det kan vara svårt att planera framåt,
allt ifrån vad gäller konferenser, middagar, övernattningar, kalas etc.,
men Vi vill göra det lättare och tryggare för dig att boka under de
rådande omständigheterna.
Behöver du ändra dina planer eller rent av boka av ditt arrangemang
på kort varsel, kontakta oss så löser vi givetvis detta.
Vi försöker uppdatera vår hemsida kontinuerligt,
men ibland sker det väldigt snabba förändringar.
För aktuell information, hjälp med bokningar eller andra frågor
vänligen kontakta oss på 0550-333 33 eller info@olmeprastgard.se
Vi vidtar bland annat följande åtgärder:
• Vi minimerar risken för kontaktsmitta genom att hålla god handhygien,
undvika hälsningar och att röra vid ansiktet.
• Samtliga medarbetare har instruerats om att stanna hemma vid minsta
tecken på sjukdom.
• Vi har utökat våra städrutiner för kontaktytor som handtag, strömbrytare,
nycklar m.m.
• Handsprit finns tillgänglig vid kortterminal, ”allmänna” toaletter och
konferenslokal.
• Vi placerar våra mat, fika -& konferensgäster med gott om plats mellan
varandra.
• Vi bokar aldrig in fler gäster i våra lokalen än att det finns gott om plats
för var och en.
Utöver de åtgärder vi redan vidtagit med anledning av Covid-19 så är
Ölme Prästgård Gästgiveri ett litet etablissemang med endast
åtta hotellrum. Detta gör att det således inte är risk för någon trängsel
i allmänna utrymmen mellan besökande gäster
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När du till exempel som konferensgäst bokar hos oss så tar vi som tidigare
allt som oftast emot endast en konferensgrupp i taget. Huset är stort och vi
har flera möjligheter att sprida ut gruppen i flera utrymmen i och utanför
huset.
Önskar ni boka mindre kalas eller tillställning hos oss har vi flera små rum
där Ni har möjlighet att sitta avskilt från andra besökande gäster.
Vill Ni hellre anordna kalas på hemmaplan och njuta av vår mat där, finns
alltid möjlighet till take away och catering.
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