
                                                           
 

Kære gæst 

Vi glæder os til at give dig den bedste oplevelse på Hornstrup Kursuscenter! 

 

HUSK at medbringe bundbind til eget brug. 

Der er p.t. mundbindskrav når man står/går i alle fællesområder og serveringsområder. 

Der er ikke mundbindskrav når man sidder ned, eller ved ophold i mødelokaler/værelser. 

 

Du skal blive hjemme hvis… 

Du skal blive hjemme, hvis du har de typiske symptomer på at være smittet med 

Coronavirus/COVID19, som er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og 

feber, samt åndedrætsbesvær. Du skal også blive hjemme, hvis du er tæt kontakt til en person, 

som er konstateret smittet med COVID19 i perioden op til dit ophold på Hornstrup Kursuscenter. 

Kontakt sundhedsstyrelsens hotline hvis du er i tvivl / 70200233. 

 

Hvis du under opholdet får symptomer på COVID19, så skal du blive på dit værelse og 

kontakte egen læge eller lægevagten samt til vores reception på tlf 75852111 for nærmere aftale 

om ophold og afrejse, hvor smitterisikoen er minimeret. 

 

Vi skal med fælles hjælp sørge for at opretholde anbefalingerne om:  

• Brug mundbind hvor det er påkrævet. 

• Vask eller brug håndsprit hyppigt – og især inden og efter at have rørt kontaktpunkter, som 

røres af mange mennesker. 

• Host eller nys i dit ærme. 

• Undgå håndtryk, kindkys og kram. 

• Begræns den fysiske kontakt. 

• Hold afstand på mindst 1 meter til andre personer, som ikke er i dit selskab og bed andre 

om at tage hensyn. 

• Følg i øvrigt vores anvisninger ved ophold i vores restaurant og vores øvrige faciliteter. 

 

OBS 

Vi beder om forståelse for, at personalet på Hornstrup Kursuscenter under opholdet kan 

komme med ændringer/anvisninger i forhold til forplejningstidspunkter, samt brug af 

Mødelokaler og opholdsområder, såfremt det vurderes nødvendigt.  

 

Lad os sammen sikre et ophold, som er ”Safe To Visit”. På forhånd tak for hjælpen! 

Med venlig hilsen Team Hornstrup Kursuscenter 


