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Vejledning til virksomheden
Online vejledning med gode råd
Opdateres jævnligt
Notifikation via e-mail

E-learning
Online undervisningsprogram til ledelse og
medarbejdere inkl. test og certifikat

Skiltning
Diverse skilte jf. myndighedernes anbefalinger

Skabeloner der kan tilpasses virksomheden
?

Mærkning
Klar information – klistermærker

Mærkning der let kan afkodes

Gæstekommunikation
Brevskabeloner

Tekstforslag til SO-ME, mailsignaturer, websites mv.



SAFE  TO VISIT
- hos medlemmerne



VEJLEDNING Digitalt materiale
Vejledning der opdateres med seneste krav og anbefalinger fra myndighederne,
links til myndighedernes kommunikation, skabeloner, gode råd mv.

Kan læses som e-bog

Online
Kan downloades som pdf

PDF



Skabeloner
Informationsmateriale, skabeloner mv.
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MERE OM BRUG AF PERSONLIGE 
VÆRNEMIDLER 
 
 
Der skal anvendes personlige værnemidler, hvis undladelse af brugen af dem kan forårsage smitte 
med mikroorganismer, samt hvor der er risiko for udsættelse af farlige stoffer og materialer, herunder 
desinfektionsmidler. Alle værnemidler skal være egnede og CE-mærkede, hvilket leverandøren skal 
angive. 
 
De nødvendige personlige værnemidler skal stilles til rådighed af arbejdsgiveren. 
 
Opbevar altid værnemidler, således at de ikke bliver forurenede med mikroorganismer. 
 
 
HANDSKER 
Engangshandsker med gode barriereegenskaber overfor mikroorganismer (biologisk materiale) skal 
foretrækkes, f.eks. nitril- eller latexhandsker. Personale med latexallergi anbefales andre 
handskematerialer med tilsvarende barriereegenskaber, f.eks. nitril. 

Forurenede handsker kan være årsag til smittespredning. Handsker skal derfor skiftes mellem 
forskellige procedurer samt ved forurening. Handskerne skal aftages og kasseres straks efter endt 
rengøring, som minimum efter hvert lokale. 

Handskerne skal kunne tages enkeltvis eller parvis fra emballagen. Hænderne skal være rene og 
tørre, før handskerne tages ud og på. 

Handskerne skal være hele. 

Fjern handskerne ved at krænge fra manchetten ud over resten af hånden, således at indersiden 
vender udad. 

Før og efter handskebrug skal hænderne altid desinficeres eller vaskes. 

Smør huden ind i fugtighedscreme for at imødegå, at huden affedtes. Handsker må først tages på, 
når cremen er fuldstændig gnedet ind i huden. 

 

SAFE DISTANCE

CLEAR INFORMATION ABOUT GOOD BEHAVIOUR

THOROUGH CLEANING, WASHING AND DISINFECTION

ENSURING A HIGH LEVEL OF HYGIENE

WORKFLOW CONTROL

We have designed our business both indoors and outdoors to ensure 
a safe distance between our guests.

We kindly encourage our guests to keep a safe distance and we have 
ensured easy access to hand washing and disinfection.

We thoroughly clean and disinfect all the contact points that many 
people touches.

Our employees are familiar with the recommendations and 
guidelines issued by the authorities. They keep a safe distance and 
focus on proper hygiene.

We have reviewed our workflows to minimize close contact between 
guests, employees and suppliers. We have prepared a plan for handling 
cases where COVID19 infection is suspected - or confirmed - among 
guests or staff.
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WWW.HORESTA.DK/SAFETOVISIT

We are affiliated with the  
HORESTA “SAFE TO VISIT”  
program. It gives you the  
confidence and assurance 
that we comply with the 
Danish Health Authority’s 
requirements and guidelines 
for guest handling, cleaning 
and hygiene.
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SÅDAN VASKER DU HÆNDER 
 

x Hænder og håndled skylles i lunkent vand. 

x Sæbe fordeles herefter på hver finger, mellem fingre, på fingerspidser og 
negle, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled. 

x Herefter mekanisk bearbejdning i mindst 15 sekunder. 

x Sæben skylles grundigt af med koldt eller tempereret vand. 

x Aftørring foretages med éngangshåndklæder eller rene håndklæder, der 
kun benyttes én gang. 

x Luk vandhanen med albuen og skruebetjente vandhaner med håndklædet. 

x Samlet tid til håndvask og tørring er mindst 60 sekunder. 

x Håndcreme anvendes på rene og tørre hænder, så huden ikke tørrer ud og 
beskadiges. 

x Det anbefales, at sæben er en flydende, bakteriefri sæbe fra en albuebetjent 
eller anden ikke-håndbetjent sæbedispenser eller fast magnetophængt 
sæbe.  
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GODE RÅD TIL HOTELLETS POLITIK 
FOR GÆSTER MED COVID-19 ELLER 
MISTANKE OM CORONASMITTE 
 
 
 
Det er personens/gæstens eget ansvar at isolere sig, ved mistanke eller påvist positiv test med 
Coronavirus og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. selvisolation og 
smitteopsporing (nære kontakter). Selvisolation bør om muligt ske i eget hjem. Det er vigtigt at 
understrege, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som gæsten skal kontakte i tilfælde af, at 
man har mistanke til COVID-19, er smittet med COVID-19 eller har nære kontakter til en person 
med COVID-19.   
 
Hvis hotellet tilbyder, at personer med forkølelsessymptomer, som kunne minde om COVID-19 
og som afventer en test, kan blive på hotellet, så bør hotellet have en politik på området. Det 
vil sige; hvad kan hotellet tilbyde gæsten i forbindelse med opholdet, mens man afventer svar 
på test og procedurer for, hvad gør man, hvis det efterfølgende konstateres, at gæsten har 
COVID-19. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for frivillig selvisolation udenfor 
hjemmet og hvilke krav, der stilles til faciliteterne. 
 
Se også Sundhedsstyrelsens vejledning om isolation ved påvist COVID-19 
 
 
Gæsten opfordres til isolation i eget hjem: 

• Personer med symptomer på COVID-19 med påvist smitte med ny coronavirus  
• Personer uden symptomer med positivt svar på test for ny coronavirus 
• Nære kontakter til personer med påvist smitte med ny coronavirus indtil svar på test 

for ny coronavirus   
• Personer med symptomer på COVID-19, som afventer svar  

 
 
Gæster isoleres på hotelværelse: 

• Hvis gæsten efter aftale med hotellet ønsker at opholde sig på sit værelse ved lette 
forkølelsessymptomer, mens testsvar afventes.   

 
 
Isolation på hotelværelse:  

• Som udgangspunkt skal der være på enkeltværelser med eget bad og toilet til rådighed 
• Sengetøj og håndklæder skal være tilgængeligt, men skiftes af personen selv. 

Efterfølgende udleveres håndklæder og sengetøj ved behov 

  
 

 
 
Kære gæst 
 
Tak for din reservation. Vi glæder os til at give dig den bedste oplevelse! 

 

Vi har alle et stort ansvar for at undgå smittespredning af Coronavirus/COVID19 og følge 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derfor skal du blive hjemme, hvis du har de typiske 

symptomer på at være smittet med Coronavirus/COVID19, som er ondt i halsen, alment ubehag, 

muskelsmerter og evt. tør hoste og feber.  Du skal blive hjemme mindst 48 timer efter, du ikke 

længere har symptomer. 

 

Hvis du under opholdet får symptomer på COVID19, skal du blive på dit værelse og kontakte egen 

læge eller lægevagten samt vores reception for nærmere aftale om ophold og afrejse, hvor 

smitterisikoen er minimeret. 

 

 

Vi skal med fælles hjælp sørge for at opretholde anbefalingerne om:  

x Vask eller brug håndsprit hyppigt – og især inden og efter at have rørt kontaktpunkter, som 

røres af mange mennesker. 

x Host eller nys i dit ærme. 

x Undgå håndtryk, kindkys og kram. 

x Begræns den fysiske kontakt. 

x Hold afstand på mindst 1 meter til andre personer, som ikke er i dit selskab og bed andre 

om at tage hensyn. 

x Følg i øvrigt vores anvisninger ved ophold i vores restaurant og vores øge faciliteter. 

 

 

 

 

Med SAFE TO VISIT sikrer vi et trygt besøg hos os ved: 
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Miljøvenlig rengøring og desinfektion 
 

 
Hvordan desinficeres på den mest miljøvenlige måde. I mange tilfælde er det helt 
unødvendigt med desinfektionsmidler eller der kan desinficeres uden brug af kemikalier som 
klor, der er miljøfarlige, giftige og påvirker arbejdsmiljøet. 
 
 

 Almindelig rengøring er ofte nok til at fjerne bakterier og smittespredning 
 

 Rengør ofte og løbende 
 

 Brug miljømærkede rengøringsmidler 
 

 Al desinfektion kræver en ren overflade, så erstat ikke  
rengøring med desinfektion 

 
 Desinficer så vidt muligt med kogende vand eller damp 

 
 Udstyr kan desinficeres i en opvaskemaskine med en skyllevands-temperatur på 

mindst 80 °C. 
 

 Desinfektion med sprit og ethanol er ikke miljømæssigt problematisk – men arbejd på 
at begrænse mængden af plastikbeholdere. 
 

 Brug godkendte desinfektionsmidler – gerne miljømærkede.  
 

 Doser korrekt og brug så lidt som muligt. Spray fx i en serviet i stedet for udover det 
hele. 
 

 Undgå eller minimer kemiske desinfektionsmidler med fx klor / natriumhypochlorit, 
der er meget miljøskadeligt og som udgangspunkt ikke er tilladt på fx Green Key 
virksomheder. 
 

 Der skal ikke skylles efter med vand, med mindre det står i brugsanvisningen for 
desinfektionsmidlet. 
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Mere om vask af tekstiler  
 

Viskestykker, klude, håndklæder, linned herunder, duge og servietter 
 
For at inaktivere virus og øvrige mikroorganismer kan der ske enten termisk eller termokemisk 
desinfektion af tekstilerne i vaskeprocessen.  
 
 
Retningslinjerne angiver at: 
 

x Termisk desinfektion kræver vask ved min. 80 grader i min. 10 minutter. 
 

x Termokemisk desinfektion kræver brug af vaskemiddel tilsat klor, hydrogenperoxid 
eller pereddikesyre og vask ved 60 grader. 

 
 
Vask ved lavere temperaturer end 60 grader betragtes som udgangspunkt som æstetisk vask. 
 
Hvis rengøring og vask er udliciteret, skal kravene verificeres, (når dette trin er udført af 
underleverandør). 
 
 
 Vær opmærksom på at: 

x Vandtemperaturen i ikke industrielle vaskemaskiner ikke nødvendigvis opnår det antal 
grader maskinen angiver. Dette kan kontrolleres ved brug af termologgere. 
 

x Ved fyldning og tømning af vaskemaskinen kommer både snavsede og rene tekstiler i 
berøring med låge og gummikant på maskinen. For at undgå, at rene tekstiler bliver 
forurenet, idet de tages ud af maskinen anbefales det, at rengøre låge og gummikant 
efter hver vask, inden maskinen tømmes. 
 

x Regelmæssig rengøring af vaskemaskinen for at hæmme dannelse af biofilm, som 
skaber grobund for mikroorganismer. Herunder 80 graders vask af tom maskine. 
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MERE OM RENGØRINGSPROCEDURE 
FOR INFICERET OMRÅDE 
 

Værnemidler for 
personale 

x Nitril engangshandsker, som kasseres efter brug 
x Engangskittel eller plastikforklæde over uniform 

Håndhygiejne x Hænder vaskes iflg. NIR (vask hænder med sæbe min, 15 sek.) 
x Sprit herefter de helt tørre hænder (min. 30 sek.) 

Rengøringsmidler x Universal rengøringsmiddel 
x Rene klude Det anbefales, at klude skiftes mellem hvert lokale. 

Brugte rengøringsklude og mopper vaskes eller bortskaffes dagligt. 
x Desinfektionsmiddel Overflader tørres IKKE af efter anvendelse af 

desinfektionsmiddel. 

Rengøring af lokale x Rengøringsvognen må ikke tages med ind i lokalet 
x Klude, mopper og desinfektionsmiddel medbringes i lokalet 
x Døre skal så vidt muligt holdes lukket under rengøring 
x Hvis der bruges klorholdige desinfektionsmidler, så skal tilstrækkelig 

ventilation (åbne vinduer) sikres 
x Rengøring foretages oppefra og ned, udefra og ind og fra rent mod 

urent. Til sidst rengøring af gulv. 
x Desinfektion af alle kontaktflader 
x Alle kontaktflader, som den smittede kan have været i berøring med 

den smittede: 
x Følg anvisning vedr. kontakttid på desinfektionsmiddel 
x Moppefremfører og spand 
x Rengøres og desinficeres 
x Brugte klude og mopper samles i en plasticpose. Posen bindes og 

tages med til vaskeriet. 

Efter Rengøring x Kittel eller plastikforklæde og handsker tages af efter brug Tages af i 
lokalet og kasseres i plasticpose 

• Arbejdstøj/uniform skiftes efter endt opgaveløsning. Det 
anvendte arbejdstøj vaskes efterfølgende ved 60 grader i 1 
time eller 80 grader i 10 minutter. 

• Vask og sprit hænder Følg anvisning beskrevet under 
håndhygiejne 

x Affald bortskaffes med alm. dagrenovation 

 



Klar til print SKILTE 
I FLERE FARVER 
OG VARIANTER
Opfylder krav og anbefalinger fra

myndighederne.

Opdateres efter 
seneste 
ændringer

FORBEHOLDT MEDLEMMER 
AF HORESTA



E-LEARNING

• Til ledelsen

• Til medarbejderne

• Inkl. test og certifikat

Udviklet I samarbejde med


