
 

SAFE CONFERENCE 
 
Covid-19 fører til en litt annerledes konferanse-hverdag, men sammen skaper vi en god 
opplevelse. Clarion Hotel Energy gjennomfører følgende smitteverntiltak for å sikre ditt 
arrangement.  
 
 
MØTEROM 

● Møterommet som er tildelt ivaretar regelen om 1 meters avstand iht.  antall 
deltagere ved at bord/stoler vil stå fra hverandre med minimum 1 meters avstand.  

● Kontaktflater på bord og stoler samt andre kontaktpunkter i lokalet desinfiseres 
som en del av rengjøringen i forkant og etterkant av konferansen. 

● Håndsprit er tilgjengelig ved inngangen til møterommet.  
● Alt teknisk utstyr vil være desinfisert i forkant og desinfeksjon vil være tilgjengelig 

for rengjøring av mikrofoner under konferansen. 
 
 
FELLESAREALER 

● Det er informasjonsplakater om smitteverntiltak bl.a. med oppfordring om å holde 
minst 1 meter avstand og håndhygiene godt synlig i alle fellesarealer. 

● Kontaktpunkter, gjesteområder/overflater vil tørkes av regelmessig under 
konferansen. Dette gjelder også kaffemaskiner, dørhåndtak eller andre 
kontaktflater som er hyppig i bruk. 

● Alle kaffe- og pausestasjoner er utstyrt med håndsprit.  
● Ved felles pauseområde for flere konferansegrupper vil det være tydelig merket 

hvilket serveringsområde som tilhører de ulike gruppene.  
● Toaletter vaskes 3 ganger om dagen.  
● Det er oppmerket påminnelser på gulvet ved buffet-området som minner om å 

holde 1 meters avstand. 
 

SERVERING 
● Pauseservering vil bli servert i oppmerket område. 
● Kaffemaskiner og pauseområder rengjøres regelmessig. 
● Lunsj blir servert i restauranten og iht. til 1 meters regelen.  
● Ved inngang til restauranten står det håndsprit som alle må bruke før og etter 

lunsj.  
● Ved lunsjbuffet vil den bli servert etter vanlig standard, hvor vi regelmessig skifter 

ut serveringsbestikk iht Næringsetaten og Mattilsynet sine retningslinjer. 
● Det er oppmerket påminnelser på gulvet ved buffet-området som minner om å 

holde 1 meters avstand. 
   

 



 

DEG SOM KONFERANSEDELTAKER 
● Ved symptomer, hold deg hjemme og ikke møt opp på konferanse eller møter 
● Hold avstand iht. 1 meters regelen 
● Hold god håndhygiene og bruk håndsprit ved mat/drikke servering. 
● Sitt på samme plass under hele møtet/konferansen. 
● Sitter du nærmest utgang, oppfordrer vi til at du går sist inn og først ut - og 

motsatt om du sitter innerst i lokalet. 
● Den ansvarlige for bestillingen av konferansen skal ha tilgjengelig en fullstendig 

deltakerliste med kontaktinformasjon som hotellet kan få som verktøy for eventuell 
smitteoppsporing i etterkant.  

● Vi oppfordrer gjester til å bruke trappen eller vente på neste heis dersom det ikke 
er mulig å opprettholde 1 meters avstand.  

 
HOTELLETS PERSONAL 

● Hotellet har gjennomført risikovurderinger med tiltak for hver enkelt avdeling og 
alle ansatte på hotellet. Tiltakene innebærer blant annet:  

○ Hver ansatt har et selvstendig ansvar i å medvirke til å forebygge smitte, 
og følge pålegg fra arbeidsgiver og myndigheter, samt melde fra dersom 
de oppdager risiko. 

○ Alle ansatte spriter hender og telefon ved ankomst til hotellet. 
○ Ved symptomer skal man ikke møte på jobb, men melde til overordnet 

leder umiddelbart hjemmefra. Syke personer skal holde seg hjemme fra 
arbeidsplassen. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette 
symptomer. 

○ Alle ansatte skal også overholde 1 meters regelen. Ved pauser eller møter 
utover 15 minutter skal ansatte holde minst 2 meter avstand. 

○ Håndhilsing og klemming på arbeidsplassen skal unngås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


