
 
 

 
 

Trygg vistelse på Vår Gård 
Säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har alltid varit en självklarhet för oss på Vår 
Gård. Detta har alltid högsta prioritet och därför tar vi det som nu sker, internationellt och nationellt 
på stort allvar. Vi följer utvecklingen noggrant och uppdaterar våra rutiner enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utöver det har vi själva genomfört flera åtgärder för 
att säkra situationen. Med den här informationen vill vi se till att du som vår gäst ska känna dig trygg 
under din vistelse hos oss. 

• Vi har tydliga skyltar vid entrén som påvisar att du ska vara helt symptomfri när du besöker 
oss. 

• Vi sprider ut våra grupper i hela huset så att gästerna möter varandra så lite som möjligt. 
• Vi möblerar våra lokaler med stora avstånd mellan personer. Vilket innebär att vi halverat 

maxantalet personer i respektive lokal. 
• Vi ser vi till att våra gäster vid eventuell köbildning köar med säkert avstånd genom 

information och markeringar på golven. 
• Vi har avbrutit vår kemikaliefria städning. Städning sker minutiöst och allmänna utrymmen 

(som receptionsdisk, hissknappar, dörrhandtag och liknande) gås över med 
desinfektionsmedel flera gånger per dag. Konferensbord, allmänna toaletter, bastu mm yt-
desinficeras oftare. 

• Vi har ökat användningen av handskar på flera olika ställen i vår verksamhet. 
• Vi plockar bort alla handdukar på personaltoaletter och använder istället pappershanddukar 

(pappershanddukar fortsatt på våra allmänna toaletter). 
• Skyltar om att tvätta händerna finns på samtliga toaletter. 
• Vi har halverat antalet sittplatser i matsalen. 
• Vi har tagit bort salt- och pepparkvarnar från borden i matsalen. Gäster får istället be om 

detta så att vi kan torka av varje behållare direkt efter användning alternativt använda sig av 
engångspåsar. 

• Vi serverar alla våra fikan och måltider med så få kontaktytor som möjligt. 
• Vi köper endast in frukt med skal till våra mötesrum, som citrus och banan, för att minska 

risken för att frukten i våra fruktfat ska sprida smitta. 
• All personal med besök som normalt kräver en handhälsning tas nu emot lika välkomnande 

som vanligt fast utan hudkontakt. Vi i personalen kramas inte under denna period. 
•  Vi vädrar mer än vanligt. 
• Personalen stannar hemma vid minsta förkylningssymptom. 
• Ledningsgruppen på Vår Gård har extrainsatta möten ett par gånger i veckan där vi går 

igenom föregående dag, nuläge och risker. 

Vår Gård står fullt redo att löpande vidta fler åtgärder än ovan om så krävs. Allra sist: glöm inte att 
tvätta händerna och hålla avstånd! 
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