Når du holder et arrangement på FÆNGSLET, sørger vi naturligvis for at tage godt hånd om
dig og dine gæster fra start til slut. Uanset om du skal afholde møde, konference eller et
socialt personalearrangement, så kan vores fleksible konferencelokaler tilpasses til netop
dine behov.
Vi har store lokaler, så vi kan nemt tilbyde opstillinger med god afstand mellem deltagere
og mulighed for brug af flere lokaler, så I ikke alle samles på én gang.
På FÆNGSLET har I altid jeres eget område, herunder mødelokale, toiletter og pausefaciliteter. Mange lokaler har også direkte adgang til det fri, så I har mulighed for at få frisk luft
og lave walk’n’talks på den naturskønne grund.
Vi rengør og desinficerer jeres område flere gange under besøget – naturligvis med respekt for jeres tidsprogram. Alle deltagere får desuden udleveret sin egen lille FÆNGSLET
håndsprit ved ankomst.
Al mødeforplejning serveres i eller ved lokalet og deles ikke med andre gæster – og alt kan
serveres som ”Grab-n-go” eller portionsanrettes.
Vi faciliterer al logistik og flow hele dagen og er vant til at ledsage gæster rundt på grunden, så måske I får en ”røverhistorie” eller to med på vejen.

Afvikling af arrangementer med afstand og høj hygiejne


Der vil være hånddesinfektionsmiddel til rådighed flere steder i alle konferencelokaler.



Der er i eller ved alle konferencelokaler toiletfaciliteter med håndvaske, som kun er
tilknyttet det pågældende lokale.



Der tilbydes engangshåndservietter/papir og sæbe til håndvask på alle toiletter samt
hånddesinfektionsmiddel ved alle toiletter.



Måltider nydes altid kun sammen med egne deltagere. Det vil både være muligt i
mødelokalet, i et separat lokale og udendørs. Dette aftales individuelt.



Det er muligt at ankomme, parkere og entrere FÆNGSLETs område og lokaler fra
flere parkeringsområder og indgange, således alle ikke forsamles.



Mange lokaler har adgang direkte fra og til det fri (udenom fællesarealer.)

Rengøring af møde- og konferencelokaler – før, under og efter brug


Lokalet udluftes i minimum 20 min. under rengøringsarbejdet.



Rengøringspersonalet vasker grundigt hænder eller bruger hånddesinfektionsmiddel
før hver rengøring.



Rengøringspersonalet bruger engangshandsker, som smides ud efter rengøring og
hænderne vaskes.



Alle flader rengøres først grundigt med vand og sæbe for at fjerne snavs og urenheder. Dernæst bruges desinficeringsmiddel for at dræbe evt. bakterier.



Ofte berørte flader såsom dørhåndtag, vandhaner, gelænder og lyskontakter m.fl.
desinficeres flere gange dagligt.



Særlig procedure for rengøring ved udbrud eller mistanke om udbrud af COVID-19
igangsættes straks, hvis behovet skulle opstå.

