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KORONA-TILTAK ALBATROSS SPA  
 
Før du kommer til Albatross Spa er det viktig at du leser denne informasjonen og tar ansvar 
sammen med oss. Albatross Spa følger de nasjonale sikkerhetsmyndigheters anbefalinger og 
følger utviklingen av disse nøye. Gjestenes og personalets sikkerhet er vår første prioritet. 
Albatross Spa gjennomfører alle anbefalte tiltak for å forhindre spredning av korona-viruset. 
 
Korona-tiltak hos Albatross Spa: 
 

• Midler for hånddesinfisering er tilgjengelig i alle rom. 
• Markering for å minne på at vi holder avstand. 
• Blader/ lesestoff er fjernet fra venteområdet og relax-avdelingen. 
• Det blir dessverre ingen servering av te eller vann i venteområdet. 
• Det blir individuell servering av te, kaffe, vann og frukt til gjester som har bestilt tid i spa. 

Servering foretas kun av personell dedikert til dette formål.  
• For å holde avstand, begrenses antall gjester tilpasset arealet og kapasitet i garderober, 

toalett og dusjer. Gjester må derfor holde seg til avtalte tidspunkt (detaljer vil bli kartlagt 
ved bestilling). Dersom man skulle komme for sent til en behandling/ et spabesøk, vil 
dette korte ned tiden din for ikke å forsinke andre gjester. Vi har dessverre ikke mulighet 
til å være fleksible.  

• Dette betyr også at gjester som bestiller samlet får benytte våt-spaområdet i 1 time alene 
uten at andre gjester har tilgang (minimum 2 personer ved bestilling). Bestiller man et 2 
timers opphold vil dette dermed bestå av 1 time opphold i våt-spa, 30 min. opphold i 
relax-avdeling og 30 min. i garderobe (før og etter). Tid til innsjekk, rhassoul og 
behandlinger kommer i tillegg.  

• Relaxavdelingen brukes kun etter opphold i våtspa. Det vil ikke være mulig å gå frem og 
tilbake mellom relax-avdelingen og våtspa eller øvrige rom. For større grupper som 
bestiller samlet gjelder andre regler.  

• Behandlingsrommene blir rengjort ift. FHIs anbefalinger med spesiell vekt på 
kontaktflater. Alle overflater rengjøres med desinfiserende midler. Vi forsøker i tillegg å 
la rom stå ubrukte i 3 til 4 dager før de igjen benyttes. Alle fellesareal som toaletter, 
garderobe og venteområde, rengjøres hyppigere enn normalt.  

• Alle ansatte får opplæring i smittevernstiltak. 
 
Korona-tiltak for våre terapeuter/ spavakter 
 

• Dersom det er mulig, unngår vi bruk av kollektivtransport på vei til og fra jobb. 
• Vi håndhilser ikke på gjester. 
• Vi unngår nærkontakt ansikt til ansikt dersom det er mulig i behandlingssituasjonen. 
• Terapeuter på Albatross Spa skal bruke munnbind under behandling.  
• Dersom det er mulig, åpner og lukker terapeuten døren for kunder. 
• Hyppig håndvask eller bruk av desinfiserende midler. 
• Alt av behandlingsutstyr og kontaktpunkter (benker, dørhåndtak, dører, osv.) på 

behandlingsrom, i våtspa, garderobe og relaxrom rengjøres mellom klientene. 
 
 
Vårt personell er her for å sikre den beste spa-opplevelsen for alle! Takk for at du passer på oss 
og alle andre.  


