Et trygt hotelophold

Vi elsker forskellighed og mangfoldighed. Vi ønsker, at der tages vare på hotellernes forskellige
særpræg. Samtidig skal vi sikre, at I gæster får den kvalitet, I forventer. Derfor er det godt, at Best
Western Hotels & Resorts har medarbejdere over hele verden, der besøger alle vores hoteller hver
11. måned for at støtte dem i deres kvalitets- og servicearbejde. Best Western Hotels & Resorts har
i 75 år været førende i branchen med dette unikke kvalitetsarbejde.
Under Covid-19-pandemien har vi haft
stort fokus på at styrke og forbedre vores
rengørings- og hygiejnerutiner yderligere
ved at lancere ”We Care Clean-programmet”.
Programmet indebærer dels ændringer,
som du tydeligt kan se ude på hotellerne,
såsom gulvmærkater til markering af afstand,
vådservietter på værelserne og nye rutiner
i forbindelse med morgenbuffeten. Andre
grundigere rengøringsrutiner foregår mere
bag kulisserne.
Her er nogle eksempler:
• Øget fokus på rengøring af værelser samt
fællesarealer som eksempelvis reception,
møbler i morgenmadslokalet/restauranten.

• Regelmæssig rengøring af hyppigt anvendte
overflader, såsom nøglekort, dørhåndtag,
elevatordøre og knapper.
• Ved morgenbuffeten sikres en god hygiejne,
bestik og fade udskiftes ofte, og der er
håndsprit til rådighed for dem, der ønsker det.
Vi tilbyder også ”Best Breakfast to go” til dem,
der ønsker det.
• På grund af pandemien har vi nu også indført
digital kvalitetsopfølgning, som dagligt sikrer
vores arbejdsrutiner til opnåelse af et trygt
hotelmiljø.
Hvis du vil vide mere om, hvad vi gør, kan
du læse mere på de følgende sider. Disse
minimumsstandarder gælder alle vores hoteller.

Generelt
• Ansatte bliver hjemme ved det mindste tegn på forkølelsessymptomer.
• Vi praktiserer god håndhygiejne, bruger håndsprit regelmæssigt og holder afstand til hinanden.
• Hotellet indhenter dagligt oplysninger fra de nationale myndigheder og følger retningslinjerne for
afstand og hygiejne.

Reception og fællesområder
• Afstandsmarkeringer i receptionen og andre
områder, hvor der kan opstå kø.
• Alle gæster tilbydes Express Checkout for at undgå
trængsel.
• Receptionsområdet rengøres og desinficeres mindst
en gang i timen. Det samme gælder elevatorknapper,
håndtag, dørhåndtag, trappegelænder, kaffemaskine,
gæstecomputere m.m.
• Desinficering af kortterminaler eller skærme
umiddelbart efter brug.
• Værelsesnøgler desinficeres straks ved aflevering.
• Beholdere med håndsprit genopfyldes regelmæssigt
og er tilgængelige for alle gæster.
• Gæstetoiletter rengøres, og håndtag, vandhaner,
toiletlåg og sæbepumper desinficeres. Der kan
benyttes papirhåndklæder, og der er slukket for
håndklædetørreren.

Servering
• Beholdere med håndsprit genopfyldes regelmæssigt
og er placeret ved indgangen og på strategiske
steder.
• Ved buffetservering sikrer vores afstandsmarkeringer,
at der holdes afstand i henhold til myndighedernes
regler.
• Vi bruger mindre fade/skåle, som rengøres og
udskiftes hyppigt.
• Buffet- og afsætningsborde samt hylder desinficeres
mindst en gang i timen. Det samme gælder knapper
på kaffe- og juicemaskiner.
• Vi tilbyder takeaway/afhentning af mad til gæster, der
ikke ønsker at besøge morgenmadsbuffeten.
• Bordene er placeret i henhold til nationale
retningslinjer, så siddende gæster kan holde afstand
til hinanden.

Hotelværelser
• Så vidt muligt booker vi gæster ind på forskellige
etager eller væk fra hinanden for at undgå trængsel
på gangene.
• Der er sæbe, håndsprit og/eller vådservietter på alle
værelser.
• Værelser og badeværelser rengøres med virusdræbende desinfektionsmiddel. Rengøringspersonalet
bruger handsker, der skiftes efter hvert værelse.
• Klude og moppehoveder udskiftes mellem hvert
værelse, så de ikke spreder smitte.
• Kontaktflader rengøres ekstra omhyggeligt og
desinficeres. Med kontaktflader menes overflader,
som gæsterne normalt tager fat i eller rører ved,
f.eks. dørhåndtag, skabshåndtag, borde, stole,
stikkontakter, bøjler m.m.
• Værelser, hvor der har boet en gæst, som er
konstateret smittet, lukkes af i 72 timer før rengøring.

Konferencer
• Beholdere med håndsprit genopfyldes regelmæssigt
og er placeret ved indgangen og på strategiske
steder.
• Alle konferencegæster tilbydes at sidde i luftige
lokaler med afstand til hinanden.
• Kontaktflader såsom dørhåndtag, borde, stole,
kontakter, kaffemaskiner m.m. rengøres ekstra
omhyggeligt med virusdræbende midler.
• Toiletter rengøres, og håndtag, vandhaner,
toiletlåg og sæbepumper desinficeres. Der kan
benyttes papirhåndklæder, og der er slukket for
håndklædetørreren.

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

