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I n f o r m a t i o n  
Medarbejderne på Sølyst har kendskab til og træning i at overholde myndighedernes 

anbefalinger og retningslinjer. Alle sørger for at holde god afstand og har desuden 

fokus på hygiejne. Der er opsat klar information om god adfærd med synlig skiltning 

med maksimalt antal personer i alle lokaler, information om at personer med 

symptomer på COVID-19 bør isolere sig i hjemmet og om god hygiejne og 

hensigtsmæssig adfærd.    

 

 

A f s t a n d  
Alle lokaler er målt op, og vi sikrer os, at der er den nødvendige afstand, som 

myndighederne foreskriver.  

 

 
 

 

  

På Sølyst efterlever vi myndighedernes 

restriktioner og anbefalinger og følger 

Horestas vejledning SAFE TO VISIT.  

 

Vejledningen baserer sig på 

myndighedernes retningslinjer, som er 

udarbejdet på baggrund af 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 

forebyggelse af smittespredning og 

COVID-19. Det giver vores gæster og 

medarbejdere tryghed og sikkerhed for, 

at vi lever op til myndighedernes krav og 

anbefalinger til gæstehåndtering, 

rengøring og hygiejne. 



 

 

R e n g ø r i n g  
Rengøring på Sølyst er intensiveret, og der er udfærdiget en rengøringsplan. Vi gør 

grundigt rent og desinficerer de kontaktpunkter, som mange er i berøring med. Der er 

nem adgang til håndsprit i hele huset. Der er dels opsat håndspritdispensere i lokaler 

og på alle møde- og selskabsborde, er der håndsprit tilgængeligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

F o r p l e j n i n g  
På Sølyst tallerkenserveres al forplejning (morgenmad, formiddagssnack, frokost, 

eftermiddagssødt og middag) med mindre du specifikt ønsker buffet. Såfremt der 

ønskes buffet, sørger vi for, at der opretholdes den nødvendige afstand og at mest 

muligt portionsanrettes på buffeten uden fælles ”tag-tøj”.  

 

 

S y m p t o m e r  
Har du symptomer på COVID-19 med tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer, 

hovedpine, muskelømhed og ondt i halsen, må du ikke komme på Sølyst. Du skal først 

blive testet for COVID-19.  

 

Hvis du umiddelbart efter dit besøg på Sølyst bliver syg og konstateret positiv med 

COVID—19, skal du hurtigst muligt kontakte Sølyst på telefon 39 64 06 85 eller på mail  

kontakt@soelyst.dk, således vi kan iværksætte de nødvendige foranstaltninger og 

advisere de medarbejdere og gæster, du har været i berøring med.  

 

Såfremt du har rejst i et af Udenrigsministeriets ”røde lande”, bedes du ikke besøge 

Sølyst, førend du har været i 14 dages karantæne eller kan fremvise en negativ 

COVID-19 test. 

 

 

K o n t a k t  
Hvis der er spørgsmål til procedurer eller andet, så kontakt os endeligt på telefon  

39 64 06 85 eller på mail kontakt@soelyst.dk.  

 

 

På Sølyst passer vi på hinanden! 
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