
  
 

Et meget stort velkommen til Arp-Hansen Hotel Group 

 

Vi håber, at du har glædet dig lige så meget til at bo hos os, som vi har glædet  

os til at give dig en fantastisk oplevelse.  
 

Vi har imidlertid en fælles udfordring i form af Corona/COVID19. Det er slemt nok at blive syg 

derhjemme, men at få en ferie eller en vigtig arbejdsrejse spoleret af sygdom er ekstra ærgerligt.  
 

Derfor har vi iværksat en lang række tiltag, der skal gøre dit ophold trygt og sikkert. Du vil 

blandt andet opleve, at vores værelsesindretning er ændret en anelse, da vi har fjernet puder, 

sengetæppe, skriveredskaber, magasiner osv. for at minimere smitterisikoen. Vi vil gøre alt og 

mere til. Vi har dog også brug for din hjælp. Vi håber derfor, at du er indstillet på at følge 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så du ikke risikerer at smitte andre. Du skal således 

blive hjemme, hvis du har symptomer på at være smittet. Symptomerne er: 
 

• Ondt i halsen 

• Alment ubehag 

• Muskelsmerter  

• Evt. tør hoste, vejrtrækningsproblemer og feber   
 

Har du haft disse symptomer, beder sundhedsmyndighederne dig blive hjemme mindst 48 timer 

efter, at du igen føler dig helt rask. 
 

Får du symptomer under dit ophold, vil vi bede dig blive på dit værelse og kontakte egen læge 

eller lægevagten samt vores reception. Med lægernes og myndighedernes hjælp og anvisning 

finder vi sammen en løsning for dit ophold og afrejse, så vi i fællesskab kan minimere 

smitterisikoen. 
 

Når det er sagt, håber vi, at vi kan passe på hinanden, så ingen bliver smittet og alle får lige 

netop den gode oplevelse, de drømmer om. Nedenfor kan du se, hvad du kan gøre. 
 

Sådan minimerer du risikoen for at sprede Coronavirus 

• Vask eller brug håndsprit hyppigt – og især inden og efter at have rørt kontaktpunkter, 

som røres af mange mennesker, fx dørhåndtag og elevatorknapper. 

• Host eller nys i dit ærme. 

• Undgå håndtryk, kindkys og kram. 

• Begræns den fysiske kontakt. 

• Hold afstand på mindst 1 meter til andre personer, som ikke er i dit selskab og bed andre 

om at tage hensyn. 

• Følg i øvrigt vores anvisninger ved ophold i vores restaurant og vores andre faciliteter. 

 
 

Med SAFE TO VISIT sikrer vi et trygt og godt besøg ved: 
 

https://www.horesta.dk/safetovisit

