Clean & Safe på
Nature Energy Park
– et fælles ansvar

På Nature Energy Park er sikkerhed for gæster og medarbejdere vores absolutte førsteprioritet. Derfor har vi udviklet Clean & Safe, der sikrer at vi fortsat kan afvikle arrangementer, selv med mange deltagere, under trygge forhold.
På de følgende sider kan du læse grundelementerne i Clean & Safe, der både handler om
hvad I kan forvente jer af os, når det gælder om at skabe sikre rammer for jeres arrangement, samt hvad vi forventer os af vores gæster.
Afgørende for vores fælles succes er, at både vi og I følger de retningslinjer, der er en
del af regeringens regelsæt for bekæmpelsen af COVID-19. I denne forbindelse skal det
nævnes, at VIP-faciliteterne på Nature Energy Park nu følger samme regler som shoppingcentre ift. antal kvadratmeter pr. person.
Helt grundlæggende påhviler en sikker og tryg afvikling både os og jer i fællesskab.
Clean & Safe er måden vi kommer sikkert i mål – sammen.
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Clean & Safe på
Nature Energy Park
På Nature Energy Park garanterer vi, at alle på ethvert tidspunkt udstukne retningslinjer for
afvikling af møder, konferencer og andre events overholdes.
Læs de senest opdaterede retningslinjer på Erhvervsministeriets hjemmeside.
Herudover har vi indført en række konkrete og specifikke tiltag, bygget på grundelementerne
AFSTAND og HYGIEJNE, der tilsammen løfter forholdsreglerne mod COVID-19 til næste
niveau, og garanterer et trygt arrangement for alle. Du kan se de konkrete tiltag herunder.

SIKKER AFSTAND

GOD HYGIEJNE

På Nature Energy Park sikrer vi, at alle krav om max antal
personer og afstand mellem besøgende overholdes via:

Hygiejne i top er alfa og omega – det sikrer vi med:
• Stort antal dispensere med hånddesinfektion

• Flere separate indgange
• Afstandsmærkater på gulve i alle publikumsarealer
• Plakater med opfordring til at holde 1 meters afstand
ved alle ind- og udgange i gæsteområder

• Handsker til alt personale med gæstekontakt
• Handsker til gæster ved buffeter
• Udvidet rengøring
• Personale, der hjælper vores gæster med at holde god
afstand og god hygiejne
• Gratis mundbind/handsker til besøgende
• Al forplejning serveres i mødelokalet

TRYGT INDENDØRSMILJØ
Et trygt indendørsmiljø via:
• Jævnlig udskiftning af duge på borde
• Tjenere bærer mundbind/visir/handsker ved alle 		
gæsteserveringer
• Mulighed for portionsanretning
• Bemandede buffeter ved buffetforplejning
• Servering af kildevand i klimavenlige plastflasker
i stedet for isvand på kande
• Uddeling af mundbind til gæster på forespørgsel
• Ensretning ved buffetservering og barsalg
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Clean & Safe
for udstillere, arrangører og gæster
Som arrangører forventer vi, at I og jeres gæster ligeledes overholder alle gældende retningslinjer for afvikling af møder og andre arrangementer – se dem på Erhvervsministeriets hjemmeside her eller læs videre for en opsummering af, hvad I skal gøre for at overholde reglerne.
Helt grundlæggende er det vigtigt at I, hvis I eller nogen blandt jeres medarbejdere eller gæster udviser sygdomssymptomer, bliver hjemme.
Vores øvrige f orventninger til jer og jeres medarbejdere og gæster, samt en række gode råd til
at undgå smitte, kan du læse herunder.

CLEAN & SAFE FOR ARRANGØRER OG GÆSTER
Af vores gæster forventer vi at de til enhver tid gældende corona-retningslinjer overholdes.
De vigtigste af disse er:
•

Vask dine hænder eller brug håndsprit – ofte

•

Host eller nys i dit ærme

•

Begræns den fysiske kontakt – undgå håndtryk, kindkys og kram

•

Hold afstand og bed andre om at vise hensyn

•

Respektér retningslinjer og skiltning vedrørende afstand og max antal personer i konference- og
mødelokaler m.v.

•

Brug mundbind når du går og står – mundbind er undtaget, når du sidder ned

•

Ved arrangementer med 10-500 deltagere skal alle have ansigtet vendt i samme retning

•

Al forplejning serveres i konference- og mødelokalet

•

Deltagere skal sidde ned, men må kortvarigt rejse sig for at hente forplejning, gå på toilet etc.

•

Har du symptomer på COVID-19? Så bliv hjemme
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