
COVID-19: PÅ NYBORG STRAND TILPASSER VI OS LØBENDE 

I dette skriv finder du nærmere information om, hvad du bør være opmærksom på, og hvad du som gæst kan 

forvente af os. Vi følger naturligvis løbende myndighedernes anbefalinger og opdatere disse retningslinjer 

efter behov. 

 

 

Kære gæst 

Vi ser frem til at byde dig velkommen på Nyborg Strand, hvor vi med en række forholdsregler og tiltag vil 

skabe trygge rammer om dit besøg. Du kan hjælpe os og dig selv langt hen ad vejen, og resten klarer vi. 

  

Vi beder dig om følgende 

1. Følg de generelle hygiejneråd 

 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Du finder dispensere med håndsprit relevante steder på 

hoteller (ved toiletter, indgange til mødelokaler, spiselokaler, ved elevatorer, i 

pauseserveringsområder ect.) 

 Host og nys i dit ærme – ikke i dine hænder. 

 Undgå at røre alt for mange ting og steder i løbet af dit besøg. 

 

2. Hold afstand og undgå fysisk kontakt 

Sundhedsstyrelsen anbefaler min. 1 meters afstand samt to m2 pr. deltager (dog fire m2 ved sang)  

 Hold afstand og udvis hensyn til andre gæster og vores personale. 

 Undgå håndtryk, kindkys og kram. 

 

3. Bliv hjemme eller tag hjem, hvis du er syg 

 Oplever du tegn på sygdom inden ankomst, er det vigtigt, at du bliver hjemme. 

 Oplever du tegn på sygdom, mens du er hos os, er det vigtigt, at du holder stor afstand, at du gør dine 

omgivelser opmærksom på din tilstand, og at du tager hjem, så snart det er muligt. 

  



Det kan du forvente af os 

Vi overholder naturligvis selv det samme, vi beder dig om: Dvs. vi går ikke på arbejde, hvis vi føler os det 

mindste syge. Vi har øget fokus på håndhygiejne. Og vi holder afstand. 

Du vil selvfølgelig stadig blive mødt med smil og en personlig betjening, men uden fysisk kontakt. 

Og overalt vil du kunne finde dispensere med håndsprit til fri afbenyttelse. 

 

Til overnattende gæster 

 Morgenmad serveres i restaurant området.  

 Frokost serveres som en lækker anretning (koldt og lunt), a ´la carte tallerken eller 2 retters menu. 

 Aftenmåltid a ´la carte indtages i vores to restauranter (Stranden eller Bistroen)  

 Konference aftenmåltid serveres som udgangspunkt som tallerkenservering. 

   

 

Til mødedeltagere 

 Vi sørger for god afstand mellem bordene i mødelokalerne. 

 Vi sørger for udvidet hygiejne i og omkring mødelokaler, gangarealer, fællesområder, toiletforhold 

samt på værelser og overholder som min. retningslinjerne udstukket af sundhedsmyndighederne. 

 Tallerkenanrettede måltider til frokost og aften som ovenfor beskrevet. 

 Pauseserveringer serveres så vidt muligt i lokalet, på konferencebordene.  

 Gode udendørsfaciliteter til pauser, aktiviteter, gruppearbejde m.m. 

 Moderne teknisk udstyr, som gør det muligt at deltage i mødet fra anden lokalitet. 

 

 

 

Har du spørgsmål til os, kan vi kontaktes på telefon 65 313131 eller pr. mail til 

nyborgstrand@nyborgstrand.dk. 

 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på hotellet – og vi håber, du vil nyde dit besøg hos os, selv om alt 

måske ikke er, helt som det plejer. 

 

mailto:nyborgstrand@nyborgstrand.dk

