For et trygt opphold

Vi elsker våre ulikheter og det spesielle og varierte. Vi vil at hotellenes unike personlighet skal bli
tatt vare på. Samtidig må vi sørge for at dere får den kvaliteten dere forventer som gjester. Derfor
er det bra at Best Western Hotels & Resorts har medarbeidere over hele verden som besøker alle
hotellene våre hver ellevte måned for å hjelpe dem i kvalitets- og servicearbeidet. I 75 år har Best
Western Hotels & Resorts vært bransjeledende med dette unike kvalitetsarbeidet.
Under covid-19-pandemien har vi hatt stort
fokus på å forsterke og forbedre rutinene
våre for rengjøring og hygiene ytterligere
ved å lansere vårt «We Care Clean»-program.
Programmet innebærer delvis forandringer
som du ser på hotellene, som gulvmerker med
avstandsmerking, våtservietter på rommene
og nye rutiner for frokostbuffeen. Andre
utvidede rengjøringsrutiner finner sted bak
kulissene.
Her er noen eksempler:
• Større fokus på rengjøring av rommene samt
fellesarealer som for eksempel resepsjonen og
møbler i frokostsalen/restauranten.

• Regelmessig rengjøring av overflater som
brukes hyppig, for eksempel nøkkelkort,
dørhåndtak, heisdører og knapper.
• Ved frokostbuffeen sikrer vi god hygiene,
bestikk og tallerkener byttes ofte og håndsprit
er tilgjengelig for deg som ønsker det. Vi
tilbyr også «Best Breakfast to go», hvis du
ønsker det.
• Med pandemien som råder, har vi også
innført en digital kvalitetsoppfølging, som
daglig sikrer arbeidsrutinene våre for et trygt
hotellmiljø.
Hvis du vil vite mer om hva vi gjør, kan du
lese mer på de neste sidene. Disse minimums
standardene gjelder for alle hotellene våre.

Generelt
• Ansatte blir hjemme ved de minste tegn på forkjølelsessymptomer.
• Vi praktiserer god håndhygiene, bruker håndsprit regelmessig og holder avstand til hverandre.
• Hotellet henter daglig informasjon fra nasjonale myndigheter og følger retningslinjer for sosial
avstand og hygiene.

Resepsjon og fellesområder
• Avstandsmerking ved resepsjon og andre steder der
det kan oppstå kø.
• Alle gjester får tilbud om Express Checkout for å
unngå kø.
• Resepsjonsområdet rengjøres og desinfiseres
minimum én gang i timen. Det samme gjelder
heisknapper, håndtak, dørhåndtak, rekkverk,
kaffemaskin, gjestedatamaskiner og lignende.
• Kortterminaler og skjermer desinfiseres umiddelbart
etter bruk.
• Romnøkler desinfiseres ved overlevering.
• Håndsprit er tilgjengelig for alle gjester og etterfylles
regelmessig.
• Gjestetoaletter rengjøres, og håndtak, kraner,
toalettsete og såpepumper desinfiseres. Det finnes
tørkepapir, og håndtørkere er slått av.

Servering
• Håndsprit er plassert ved inngangspartiet og på
strategiske steder og etterfylles regelmessig.
• Ved buffeservering sikrer vi sosial avstand med
avstandsmerking i samsvar med nasjonale regler.
• Vi bruker mindre fat/boller, og de rengjøres og
byttes ofte.
• Buffe, avlastingsbord og hyller desinfiseres minimum
én gang i timen. Det samme gjelder knapper på
kaffe- og juicemaskin.
• Gjester som ikke vil besøke frokostsalen, får tilbud
om take away / henting av mat.
• Bordene er plassert i samsvar med nasjonale
retningslinjer, slik at gjester som sitter, kan holde
sosial avstand.

Hotellrom
• I den grad det er mulig legger vi gjestene i
forskjellige etasjer eller med god avstand, slik at det
ikke oppstår kø i korridorene.
• Det er såpe og håndsprit eller våtservietter på alle
rom.
• Rom og baderom rengjøres med virusdrepende
desinfeksjonsmidler. Rengjøringspersonalet bruker
hansker som byttes mellom rommene.
• Kluter og mopper byttes mellom rommene, slik at de
ikke sprer smitte.
• Kontaktflater rengjøres ekstra grundig og
desinfiseres. Med kontaktflater menes overflater
som gjesten vanligvis kommer i kontakt med, for
eksempel dørhåndtak, garderobehåndtak, bord,
stoler, strømbrytere, kleshengere og lignende.
• Rom der det har bodd noen som har fått påvist
smitte, blir avstengt i 72 timer før de rengjøres.

Konferanser
• Håndsprit er plassert ved inngangspartiet og på
strategiske steder og etterfylles regelmessig.
• Alle konferansegjester får tilbud om et romslig/
tilpaset lokale.
• Kontaktflater som dørhåndtak, bord, stoler,
strømbrytere, kaffemaskin og lignende, rengjøres
ekstra grundig med virusdrepende middel.
• Toaletter rengjøres, og håndtak, kraner, toalettsete
og såpepumper desinfiseres. Det finnes tørkepapir,
og håndtørkere er slått av.

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

