
hälso- och säkerhetsplan  
med hänsyn till covid-19

För oss på Nääs Fabriker är din hälsa och trygghet i centrum. Vi tror på mötets kraft trots rådande omständigheter 
och arbetar aktivt med att hjälpa till att ställa om och guida till trygga möten. Vi följer händelseutvecklingen av 
Corona/Covid-19 och agerar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utöver det vet vi på Nääs Fabriker att 
trygghet är en personlig känsla som inte går att generalisera. Vi erbjuder därför flexibla lösningar som passar just er 
organisation och medarbetare. Till exempel: 
 
hybrid-möten Vi uppmanar alla som planerar att besöka oss och känner av symptom att stanna hemma. Med 
hybrid-möten kan de som känner symptom, är i riskgrupp eller av annan anledning inte vill eller kan medverka på en 
fysisk konferens få möjligheten att ta del av konferensen från tryggheten i sitt hem. Vi erbjuder god uppkoppling och 
lån av utrustning för både bild och ljud. 
 
avskilda mötesrum Här erbjuder vi möjligheten att ha möten och konferenser i våra vackra båthus separerade från, 
men i nära anslutning till, konferensanläggningen. 
 
gröna upplevelser Hos oss finns möjligheten att använda naturen till allt från mötesrum till gym eller after work och 
få alternativ är omöjliga. 
 
anpassade aktiviteter Vår geografiska placering skapar en naturlig avskildhet från stora folkmassor och här kan ni 
i lugn och ro kan aktivera er under trygga omständigheter. Förutom promenader i den fantastiska miljön i vårt område 
erbjuder vi bl.a. shuffleboard, boule, Badhus och gym. Vår personal hanterar restriktioner för att undvika trängsel i 
bl.a. Badhuset. 
 
Att minska smittspridning är ett gemensamt ansvar, åtgärder vi implementerat för att minimera hälsorisker och öka 
tryggheten vid besök på våra anläggningar är bland annat: 
 
fikat för våra konferensgäster och mjölk till kaffet serveras i portionsförpackningar.  
 
till frukosten erbjuds ett större urval av portionsförpackat, till exempel smör, färskost, kaviar, marmelader, nutella, 
honung och färdigskuren ost. 
 
vår populära lunchbuffé ersätts tillfälligt med 2-rätters bordsserverad lunch. Personalen placerar ut  
restaurangens gäster så att avstånd hålls mellan borden. 
 
vi utför extra mycket avtorkning av handtag, bord och andra kontaktytor, utöver ökad frekvens av vår vanliga 
goda städning. 
 
serveringsbestick byts ut oftare och ytor torkas av mer frekvent. 
 
all personal som misstänker att de har exponerats för Coronavirus, eller känner av symptom, stannar hemma från 
jobbet. 



 
Vi ser också till att förutsättningarna för alla att ta sitt eget ansvar och följa de allmänna råden för att minska 
smittspridningen finns i våra lokaler, till exempel:

➔  
extrainsatta hygienstationer med handsprit utställda på publika platser, wc och i konferenslokaler.

➔  
större konferensrum för att antalet gäster skall kunna hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer.

➔  
skyltning för att påminna om att hålla avstånd.

 
Mer information om hur vi hanterar hygien och hälsa i samband med covid-19 finns om du besöker vår hemsida   
På hemsidan finns också uppdaterad information om hur vi arbetar för att undvika trängsel i bl.a. Badhus och restau-
rang. För ytterligare funderingar eller frågor om alternativ anpassning, tveka inte att kontakta oss!


