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Senest opdateret 11. juni 2020 
Info til gæsterne. 

DANHOSTELS FÆLLES RETNINGSLINJER VED HÅNDTERING AF 
CORONA/COVID-19 
Vores gæsters og personales sikkerhed betyder meget for os – og vi går ikke på kompromis, men 
følger myndighederne retningslinjer, så du som gæst kan føle dig tryg i vores hænder. 

Sådan passer vi på dig: 
 

Afstandsregler 
Myndighedernes gældende afstandsregler: 

 

Ved siddende arrangementer: 

− Max 500 personer – med maksimalt 1 person pr. 2 kvm. 
− Hold mindst 1 meters afstand til et andet selskab  

 

Ved stående arrangementer:  

- Max 50 personer – med maksimalt 1 person pr. 4 kvm.  
- Hold mindst 1 meters afstand 

 

Ved udendørs kultur eller idrætsarrangementer: 

- Ingen kvadratmeterregel  
- Maksimalt 500 personer 

 

Eksempler på arrangementer, hvor antallet må være over 50 personer: 

- Et bryllup afholdt i en restaurant eller lignende, der står for mad og lokaler.  
- En fodboldkamp på stadion med siddepladser.  
- En generalforsamling  
- Sommeraktiviteter for børn og unge.  

 

Rengøringsstandarder 

Værelser og fælles Arealer: 
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− Vi sørger for rengøring ifølge myndighederne retningslinjer. Ud over den almindelige 
rengøring efter gæstens afrejse, sørger vi for regelmæssig desinfektion af udsatte 
overflader og kontaktflader såsom dørhåndtag, nøgler og nøglekort, kortterminaler og 
elevatorknapper med antibakteriel væske.  
 

− Vores gæster er velkomne til at tage eget sengelinned med på de fleste Danhostels, som de 
tager med sig efter brug. Ved lejet sengelinned tager du selv sengelinned af efter brug, og 
afleverer det efter overnatningsstedets anvisninger. 
 

− Der står håndsprit i receptionen, på fællestoiletter og ved bespisningsstederne. 

Gæstekøkkener 

Benyttelse af gæstekøkkenet: 

− Brug af gæstekøkken er på egen ansvar.  
 

− Der må kun være det antal personer i lokalet som myndighederne anbefaler. Hold øje med 
overnatningsstedets anvisninger. 
  

− Vi sørger for rengøring af gæstekøkkenet ifølge myndighedernes retningslinjer, og sørger 
bl.a. for regelmæssig desinfektion af udsatte overflader og kontaktflader, daglig 
udskiftning af karklude og viskestykker. 
 

− Du er velkommen til at medbringe dit eget service.  
 

Forplejning 
 
Morgenmad: 

− De fleste Danhostels serverer morgenmad. Spørg eventuelt på det Danhostels du bestiller 
overnatning, om de serverer morgenmad – eller få gode råd til alternative muligheder. 
 

− Nogle Danhostels laver en morgenmadsbakke som spises på værelset – eller efter 
overnatningsstedet anvisninger.  Bakkerne skal efterfølgende afleveres i spisesalen – eller 
efter overnatningsstedet anvisninger.  
 

− Nogle Danhostels laver buffet, hvor det er personalet der udleverer maden – med passende 
afstand.  Her skal du følge afstandsmærkerne og overnatningsstedets anvisninger. 
 

− Nogle Danhostels har buffet - hvor gæsterne selv tager maden.  
Her skal du følge afstandsmærkerne og overnatningsstedets anvisninger. 
 

− Vi sørger for øget rengøring i spiseområdet. 
 

Badefaciliteter 
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− Benyttelse af fællesbad er på eget ansvar. 
 

− Vi sørger for rengøring ifølge myndighedernes retningslinjer og gør regelmæssig rent med 
desinfektion på udsatte overflader og kontaktflader. 
 

− Du skal sørge for at benytte dit eget håndklæde og tage det med på værelset efter brug. 
 

Personalet 
Personalets sikkerhed: 

− Alle medarbejdere har fået uddybende information om CORONA/COVID-19 og 
instruktioner på baggrund af myndighedernes anbefalinger.  
 

Sådan håndterer vi – hvis en gæst eller ansat udviser symptomer på 
Covid-19 
Gæst 

Hvis en gæst oplever symptomer på Covid-19 under opholdet, opfordrer vi til, at gæsten isolerer 
sig på sit værelse og telefonisk søger læge og får taget en test. Indtil testen forelægger skal 
gæsten isolere sig på sit værelse. 

Gæsten må ikke opholde sig på fællesarealer, hvis der er mistanke om at gæsten er smittet med 
Covid-19. 

Hvis gæsten testes positiv, skal gæsten forlade stedet hurtigst muligt, og indtil man kan forlade 
stedet, skal man isolere sig på værelset. 

Da der kan gå op til 72 timer inden svar fra en test foreligger, kan værten i samråd med gæsten – 
vurdere om gæsten bør checke ud. 

Hvis en gæst har været syg på stedet, desinficeres værelset og dyne og hovedpude skiftes ud. 

Ved tvivlsspørgsmål - Kontakt eventuelt Den myndighedsfælles hotline på telefonnummer 70 20 
02 33. 

  
  
Medarbejder 

Hvis der fremkommer mistanke om symptomer, også lette symptomer, må medarbejderen ikke 
møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal personen øjeblikkeligt forlade 
arbejdspladsen.  

Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil personen har været symptomfri 
i 48 timer eller en test har vist sig negativ, hvorefter arbejdet kan genoptages.  
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Ved påvist sygdom påhviler det den syge og den behandlingsansvarlige læge (evt. med bistand fra 
kontaktopsporings-hotline) at afgrænse de nære kontakter jvf Sundhedsstyrelsens publikation 
COVID-19: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus. 

 

 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=F74B217E6DC436CD41A307C3374E93ADBE980452
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