
Coronaviruset 

 

Vi följer de nationella rekommendationerna gällande coronaviruset (Covid-19) och håller oss 

uppdaterade kring utvecklingen.  

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som 

har smittats av det nya coronaviruset utomlands, på grund av den senaste tidens utveckling i 

omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg. 

Då vi driver en verksamhet där vi dagligen möter gäster från olika nationaliteter och länder har vi en 

beredskap där vi följer gällande riktlinjer för hur vi ska hantera möjliga fall av sjukdom.  

Vi kommer i dagsläget inte att göra några inskränkningar i vilka gäster, oberoende av nationalitet, 

som är välkomna till hotellet. Vi, liksom Sverige i stort, följer WHO:s riktlinjer och rekommendationer 

från ECDC gällande resor till och från utlandet. 

Gällande resor till utlandet följer vi Utrikes Departementets rekommendationer samt är lyhörda inför 

anställdas önskan att inte resa.  

Vidare jobbar vi aktivt med information till vår personal gällande vikten av personlig hygien för att 

minska eventuell smitta, oavsett karaktär, samt att man ska vara observanta på symptom kopplade 

till viruset. 

 

Coronavirus (Covid-19) 

We follow the national recommendations regarding the new coronavirus (Covid-19) and keep 

abreast of developments.  

The Public Health Authority consider the risk of the infection spreading in Swedish society as very low 

at present, but because of extensive global travelling it is possible that a small number of cases will 

be identified in the country.   

As a hotel we welcome guests from different nationalities and countries, therefor we have a 

preparedness where we follow current guidelines for how to handle possible cases of illness.  

We will not make any restrictions on which guests, regardless of nationality, that are welcome to the 

hotel, unless we got other recommendations on a national level. We, like Sweden in general, follow 

WHO’s guidelines and recommendations from ECDC regarding travel to and from Sweden. 

Regarding traveling to other countries, we follow the recommendations that are issued by the 

Swedish Ministry for Foreign Affairs. We are also listening to concerns of employees that may not 

want to travel.    

Furthermore, we work actively with information to our staff regarding the importance of personal 

hygiene to reduce any infection, regardless of character, and to be observant of symptoms linked to 

the virus. 


