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#STAYSAFE AT SCANDIC 

Alla, såväl gäster som medarbetare, ska känna sig säkra och trygga på Scandic. Därför bevakar och följer vi 

alltid myndigheters riktlinjer och rekommendationer i hur man bedriver en trygg hotellverksamhet under rådande 

coronavirusutbrott. Och därför har vi implementerat en rad olika åtgärder och rutiner kring bland annat hygien, 

städning och materbjudande. Välkommen! 

 

Serveras frukost på Scandic? 

Ja frukost serveras och ingår i de flesta rumsbokningarna. Under rådande omständigheter har vi anpassat vår 

frukost på våra hotell i Sverige och erbjuder en frukostbuffé eller en god frukostbox för den som önskar detta. På 

varje hotells webbsida ser du vilka frukostalternativ som erbjuds för det unika hotellet.  

Frukosten kan med fördel tas med och ätas utomhus eller på hotellrummet. Självklart serveras både kaffe och te 

till frukosten och det finns laktosfria, glutenfria och veganska alternativ att förbeställa.  

 

Håller restaurangerna öppna? 

Justeringar kring restaurangernas öppettider kan förekomma, på respektive hotells webbsida kan du se aktuella 

öppettider för restaurangen. Det finns alltid en lättare meny i hotellets shop. Om du vill veta vad som gäller för 

just ditt besök så kontakta gärna oss på hotellet direkt, du hittar hotellets telefonnummer och mejladress på 

hotellets webbsida. Fika i samband med konferenser serveras i mötesrummet alternativt på buffé och 

lunchbuffén ersätts med tallriksservering. 

 

Är det okej att arrangera möten och konferenser för fler än 8 personer på Scandic? 

Ja. Vi kan ta emot grupper större än 50 personer för möten och konferenser så länge de är stängda för 

allmänheten. Den regeln är oförändrad sedan 29 mars 2020. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 70, 

150 eller 300 anställda om hänsyn tas till de grundläggande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten 

och Regeringen. På Folkmyndighetens webbsida kan du besvara frågor och göra en enkel riskbedömning. 
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Rumsindelning på Scandic, vid riksmötet. 

Rumsindelning på Scandic vid riksmöte och GR6. 
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Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken 
• Genomför en riskbedömning 

• Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma 

till evenemanget. 

• God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller 

om det inte går tillgång till handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt 

viktigt i toalettområden och på matställen 

• Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer) 

Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1. Se även tabell 2 för ett 

riskbedömningsverktyg. 

Tabell 1: Risker och åtgärder 

Riskfaktorer Riskbedömning Riskreducerande 

åtgärder 

Stort antal 

deltagare 

Större risk för smittspridning när många personer 

träffas samt att smittan sprids när deltagarna 

återvänder hem 

• Begränsa antalet 

deltagare 

• Se över 

förutsättningarna för 

evenemanget t.ex. 

storlek på lokal och 

möjligheter till en god 

handhygien 

Internationellt 

deltagande 

Internationellt deltagande ökar risken för 

smittspridning 

• Begränsa 

internationella 

deltagandet 

Deltagare med 

samhällsviktiga 

arbeten 

För kurser, seminarier och andra evenemang som 

involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller 

deltagare med andra samhällsviktiga funktioner 

bör särskild försiktighet iakttas 

• Informera deltagarna 

om förutsättningarna 

för evenemanget 

Riskgrupper Socialstyrelsen har kartlagt vilka grupper som 

löper störst risk för att bli allvarligt sjuka i covid-

19.  

• Hygienåtgärder såsom 

tillgänglighet till 

handtvätt, handsprit 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cevqs&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Fglobalassets%2Fsharepoint-dokument%2Fdokument-webb%2Fovrigt%2Fidentifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
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Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det 

finns en större risk för smittspridning vid 

inomhusevenemang än utomhus 

• Byta eller justera de 

tänkta aktiviteterna 

• Minska antalet 

deltagare och öka 

antalet toaletter 

• Byta lokal för 

aktiviteten 

Längden på 

evenemanget 

Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan 

öka risken för smittspridning 

• Korta ner evenemanget 

• Ge information om vad 

deltagare bör göra om 

de får symptom under 

evenemanget  

 

 

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande 

åtgärder 

som kan vidtas 

Internationellt deltagande 

 

X 

 

Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från 

vård och omsorg) 

Ev 

 

Deltagarna fördelade på 

två/tre rum. 

Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre) Ev 

 

Deltagarna fördelade på 

två/tre rum. 

Inomhusevenemang X 

 

Deltagarna fördelade på 

två/tre rum. 

Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt 

mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.) 

X 

 

Deltagarna fördelade på 

två/tre rum. 

Det är svårt att få tillgång till handtvätt och 

handdesinfektion. Städningen är bristfällig. 

 

X 

 

Det finns få toaletter 

 

X 

 

Långvarigt (mer än några timmar) evenemang X 

 
Deltagarna fördelade på 

två/tre rum. 

 


