Extra Information om våra rutiner kring coronaviruset
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför vidtagit extra säkerhetsåtgärder hos oss
på Hotell Bogesund och vår restaurang Sture för att minska eventuell smittspridning.
Vi går igenom en tuff period just nu, vilket även innebär att vår service kanske inte riktigt är som vanligt. Vi
hoppas att ni som våra gäster har överseende med detta och samtidigt inte är rädda för att besöka oss för
att bo eller äta. Ni gäster är vår chans som verksamhet att överleva. Så länge du är frisk och symtomfri, så
är du varmt välkommen att besöka oss. Passa även på att besöka någon av våra lokala butiker när du ändå
är i Ulricehamn för att även stötta våra andra lokala aktörer i samhället som också har det svårt just nu.
#ståuppförulricehamn
Åtgärder som vi har gjort:
Konferenser
Erbjuds både fika och lunch inne i lokalen om man inte vill förblanda sig med övriga gäster.
Vi möblerar upp platserna i konferenslokalen med extra stort avstånd mellan deltagarna.
Frukosten
Serveras på buffé. Det är viktigt att du som gäst respekterar och håller avståndet till övriga gäster samt
spritar dina händer före du tar från buffén. Det finns även alltid möjlighet för dig som gäst att istället få en
frukostpåse, detta beställs dagen innan. Stäm av med receptionen om det är några oklarheter.
Lunch och á la carte
V. 28, 29, 30 och 31, så har vi endast öppet för frukost. För övrigt är vår Restaurang stängd under denna
period. Dagens Lunch startar igen från den 30/8. Efter v.31 tar vi emot förbokning för mat på kvällarna.
När vår restaurang är stängd så finns det en massa andra bra alternativ på restauranger i Ulricehamn.
Några exempel.
Tullen Grill och Pizza
Tel.0321-136 91
Bryggan
Tel.0321-100 70
Restaurang Lago
Tel.0321-130 90
Emma och Andreas
Tel.0321-136 36
Indian Garden
Tel.0321-112 840
Mings Palace
Tel.0321-166 78
Jennys Thai
Tel.0321-104 91
Pizzeria Jamaica
Tel.0321-169 20
Detta kan vi göra tillsammans för att undvika smittspridningen:
- Inga handskakningar
- God handhygien, tvätta händerna noga med tvål och vatten.
- Handsprit finns att tillgå i alla våra allmänna utrymmen.
- Hosta och nys alltid i armvecket och ingen annan stans.
- Håll händerna borta från ögon, näsa och mun.
- Håll avstånd och respektera det till andra gäster.
Utöver dessa tillfälliga förändringar så har vi även givetvis sett till att vidta extra hygienåtgärder kring allt
från vår dagliga städning i allmänna utrymmen, hotellrum och konferenslokaler, samt även personalens
rutiner kring handtvätt och handsprit. Vår personal stannar även givetvis hemma om hen känner sig sjuk
eller har symtom.
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