Smittevernstiltak COVID-19 for Haugastøl Turistsenter (Flåm Bike Rental)

Haugastøl Turistsenter (Flåm Bike Rental) følger de nasjonale myndighetene sine
retningslinjer for smittevern og justerer fortløpende tiltak ut fra trafikklysmodellen til
Folkehelseinstituttet med tanke på spredning og risiko for smitte i Norge.
Vi tar sikkerheten til våre gjester og ansatte på største alvor, og oppfordrer derfor alle
våre gjester til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger og de tiltak vi iverksetter.
Vårt mål er at våre gjester og ansatte skal føle seg trygge og ha en god opplevelse.

GENERELLE TILTAK: Rengjøring og desinfisering av alle overflater som ansatte og gjester
kommer i kontakt med.
FOKUS PÅ: At ansatte og gjester kan holde avstand og har god håndhygiene (såpe og vann
eller antibac).

Desinfisering og vask av sykler, hjelmer og alt annet utstyr som har kontaktflater ut
mot kunde. Oppfordre gjester om å holde avstand og fokusere på økt håndhygiene.
Dette betyr at blant vil gjelde et enda større fokus på hygiene og rengjøring av våre
utleier.
Sykler og hjelmer vaskes og desinfiseres ofte.
Hyppige berørte områder vil bli desinfisert av personell etter hver tur.
Hånddesinfeksjon er tilgjengelig og obligatorisk å bruke av alle kunder ved utleie.

Vi forventer at våre gjester følger råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter og våre
lokale tiltak. Vi ber deg spesielt om å respektere regelen om å holde avstand til andre
gjester og våre ansatte.
Haugastøl Turistsenter (Flåm Bike Rental) opererer i samsvar med begrensningene og
retningslinjene fra den norske regjeringen og i henhold til NHO Reiselivs maler. Og de
hygieniske tiltakene er basert på trafikklysmodellen fra Folkehelseinstituttet for å hindre
smitte:

Handlingsniv
å

Driftsstatus og kapasitet

Tiltak
1. Forby bruk av offentlig
transport for syke mennesker.
2. Fokus på hygiene

Full drift
Grønt nivå

-

God hånd- og hostehygiene

-

Regelmessig rengjøring

100% kapasitet
3. Tiltak for å kunne holde
avstand:
-

Unngå unødvendig fysisk
kontakt med andre

Økt fokus på rengjøring og
desinfisering.
Tiltak for å redusere kontakt
mellom gjester/ansatte.
Gult nivå

Rødt nivå

100% kapasitet

I tillegg til tiltak på grønt nivå:

4. Hyppigere vask av sykler og
kontaktflater.
Økt krav til avstand ved uthenting av
sykler.

Fysiske barrier ved uthenting av
Økt fokus på kapasitet og avstand
syklene som tvinger gjester til å
mellom gjester/ansatte
holde flere meter avstand ved
uthenting av sykler.
100% kapasitet.
Vurdere om man skal stanse drop in
sykkelutleie, og kun tillatte henting
av forhåndsbookede sykler.

Vennlig hilsen,
Haugastøl Turistsenter AS
Ansvarligleder Bjørn Kaupang

