
Hotellets Corona politik – Vigtig 

gennemlæsning 

Til gæster 

Afspritningsbeholdere er ophængt diverse steder i bygninger. 

Disse anvendes gerne hyppigt! 

Undgå berøring af ting, som ikke har nødvendighed! 

Hold afstand! 

Hvis buffet ganske få personer ad gangen. Brug egen service til at tage med. 

Tal ikke ved buffeten – og ved nys, host fjern jer hurtigt fra området inden det går galt. 

 

Det vi gør for din tryghed 

Hyppig desinfektion af håndtag og kritiske flader. 

Service bliver vasket over 85 grader hvilket dræber bakterier. 

Personalet er professionelt og kender i forvejen til god hygiejne. Her har vi dog optimeret rutinerne. 

Både ved rengøring på værelser, generelt og håndtering af fødevarer. 

Vi forsøger at undgå værelses udlejning af samme værelse indenfor 72 timer efter afrejse. 

Vi afstandsbedømmer ved spisning inde som ude og forsøger at planlægge placering. Kontakt 

personalet for anvisning af bord! (tidligst efter 10 maj) 

Evt. personlig servering af morgenmaden – Det er stadig uvist, men en mulighed. (tidligst efter 10 

maj) 

Vi vurderer og begrænser mængden af gæster på hotellet. 

 

Vigtig Anbefaling gæster! 

Book gerne enkeltværelser. En god ide hvis i er to som har overvejet at bo sammen, som ikke 

almindeligvis har daglig samvær. Få en god aftale med hotellet! 

Book i god tid. Planlægning er omdrejningspunkt for et vellykket og roligt ophold! 

Book gerne ophold med forplejning, så vi kan planlægge spisende gæster. Der kan være en risiko 

for at blive afvist ved spontant ønske om at spise på hotellet. (tidligst efter 10 maj) 

Det kan være nødvendigt med et rimeligt præcist tidspunkt for hvornår du ønsker at spise. Både 

morgen og aften. Der kan være begrænsning på særlige tidspunkter. Kontakt personalet og 

forudbestil et tidspunkt. (tidligst efter 10 maj) 



Nyd jeres mad udenfor i haven eller i gårdmiljøet. 

Tal sammen og lad være med at råbe eller tale højt.  

Fuldskab accepteres ikke, hvis politikken ikke respekteres. Kan medføre bortvisning. 

Pga. anbefalet afstand kan der være begrænsning på antal ved gruppebestilling, hvis vi vurderer 

det fylder for meget. 

 

Hvorfor vælge Hotel Liselund vs. Stort standard hotel og bed & 

breakfast i denne tid? (ejerens tanker) 

Det store Hotel vil som udgangspunkt være meget professionelle, men der vil ofte være mange 

gæster. Dette kan muligvis give flaskehalse . Det kan måske være nemt at blive glemt. – Hotel 

Liselund er et mindre personligt drevet hotel, som har mulighed for at manøvre et mindre antal 

gæster og har nemmere ved at være opmærksom på den enkelte og evt. have overblik over alle 

kroge og konfliktpunkter. Hotel Liselund er som udgangspunkt kun for hotellets boende gæster og 

er mindre som en ”banegård”. 

Bed & Breakfast er ofte i et meget hjemligt miljø drevet af uprofessionelle private. Det betyder evt. 

konfliktpunkter omkring rengøring, personlig rengøring, krav til varmebehandling af service og 

håndtering af fødevarer. - Hotel Liselund er professionelt drevet med mange års erfaring, 

ansvarsbevidsthed og generel viden. Vi har en Corona politik. Vi har ligeledes professionelt 

styrede udeområder og er beliggende i et ikke overbefolket område. 

Som udgangspunkt er Hotel Liselund et meget trygt miljø. Tryggere end de fleste steder, især hvis 

vi alle overholder politikken. 

Det behøver ikke at være besværligt, men en udmærket måde at vise hensyn og respekt på. Alt 

dette gør det meget nemmere og trygt for os alle at kunne slappe af.  

Det skulle glæde os at modtage jer her på Hotellet! 

 

 

 

 


