
PUHTAUS JA SIIVOUS

Pyyhimme tehostetusti yleisiä tilojamme ja mm. hissinnapit, 
ovenkahvat, kaiteet, tasot, lasten syöttötuolit, wc-tilat ja  
maksupäätteet pyyhitään useasti päivässä.

Liinavaatteet ja pyyhkeet pesetetään pesuloissa, joissa  
noudatetaan korkean hygieenisyyden vaatimuksia.

Olemme lisänneet käsidesifiontipaikkoja sekä ohjeistuksia oikea-
oppisesta käsihygieniasta ja yskimistavasta eri puolille tilojamme.

Haluamme turvata asiakkaidemme ja työntekijöidemme  
terveyttä, joten ethän matkusta sairaana.

KYLPYLÄHOTELLIN VASTAANOTTO

Sisäänkirjautumisen yhteydessä ja asioidessa vastaanotossa 
tulee huomioida riittävä etäisyys toisiin asiakkaisiin.

Vastaanottotiskeillämme on käytössä suojapleksit.

Vastaanottoaulassa on asiakkaiden käytössä käsidesiä.

Toivomme, että käytät lähimaksua käteisen sijaan. 
 
Pyyhimme maksupäätteet ja vastaanottotiskit säännöllisesti. 
Desinfioimme avainkortit joka käytön jälkeen.

KYLPYLÄ JA HOIDOT

KYLPYLÄHOTELLISSA
PALVELEMME JA HUOMIOIMME 
TILANTEEN SEURAAVASTI:

Haluamme tarjota onnistuneita ja turvallisia elämyksiä kylpylähotellissamme  
pitämällä samalla huolta sekä asiakkaidemme että henkilökuntamme turvallisuudesta.
Tässä on koostettuna korona-ajan ohjeistuksista eri palveluissamme.
Huom! Ethän tule kylpylähotelliimme, jos sinulla on koronaoireita.

Noudatamme kulloinkin voimassaolevia viranomaisten  
antamia korona-ajan ohjeistuksia mm. asiakaspaikkojen  
määrissä ja aukioloajoissa.

Tärkeää on huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä pitää  
turvavälit myös jonottaessa ja buffet-pöydissä.

Buffet-pöydissä on roiskesuojat, vaihdamme ottimia  
säännöllisesti ja leivät on annospaloina. 

Ravintolan kassoilla on suojapleksit.

RAVINTOLAT

Rajoitamme kylpylän asiakasmäärää siten, että turvavälit toteutuvat. 

Kylpylässä asioidessa tulee huomioida riittävä etäisyys toisiin  
asiakkaisiin. Samassa taloudessa asuvat voivat luonnollisesti olla  
lähempänä toisiaan. 

Desinfioimme hoitotilat jokaisen asiakkaan jälkeen.
Työntekijöillämme on oikeus käyttää suojakäsineitä ja kasvosuojia.

Leikkihuoneessa ja -kentällä tulee huomioida riittävä etäisyys 
toisiin asiakkaisiin.

Liikuntasalilla tulee huomioida riittävä etäisyys toisiin asiakkaisiin. 
Suosittelemme koronapandemian aikana omia mailoja ja palloja. 
Tilassa on myös desinfiointiainetta asiakaskäyttöön. 

Kuntosalilla tulee huomioida riittävä etäisyys toisiin asiakkaisiin.
Laitteet tulee puhdistaa jokaisen harjoituksen jälkeen.

LEIKKI- JA LIIKUNTATILAT

Kokoustiloissa rajoitetaan henkilömäärä siten, että turvavälit 
toteutuvat.

Kokoustarjoilut hoidetaan koronapandemian aikaisten  
määräysten mukaisesti.

KOKOUSTILAT

Jätkänkämpän perinne- ja savusaunaillat on tiistaisin.
Noudatamme kulloinkin voimassaolevia viranomaisten antamia 
korona-ajan ohjeistuksia mm. asiakaspaikkojen määrissä ja 
aukioloajoissa.

 

SAVUSAUNA JA JÄTKÄNKÄMPPÄ

Tervetuloa lomalle ja viihtymään
Kylpylähotelli Rauhalahteen!

www.rauhalahti.fi



CLEANLINESS AND CLEANING

We clean our common areas more efficiently, for example lift 
knobs, door handles, handrails, levels, high chairs, toilets and
card payment terminals are wiped several times a day.

Linen and towels are washed in the laundries where
requirements of high hygiene are followed.

We have added hand-diffusion locations as well as guidelines on 
orthodox hand hygiene and coughing throughout our premises.

We want to secure our customers and employees
health, so please don’t travel if you are sick.

HOTEL RECEPTION

Sufficient distance to other guests must be taken into account 
at check-in and at reception.

Our reception desks use protective plexiglass.

Guests can use hand sanitizer in the reception lobby.

We hope you use contactless payment or bank-credit card   
instead of cash. 
 
We wipe card payment terminals and reception desks regularly.  
We disinfect the key cards after each use.

SPA AND TREATMENTS

WE PAY ATTENTION TO THE SERVICE 
AND SITUATION AS FOLLOWS 
IN SPA HOTEL RAUHALAHTI:

We want to offer successful and safe experiences in our spa hotel while taking  
care of the safety of both our customers and our staff.
Here is a compilation of Korona-time guidelines in our various services.
NB! Please do not come to our spa hotel if you have corona symptoms

We follow the current Korona-time instructions issued  
by the authorities, e.g. number of customer seats and  
opening hours.

It is important to take care of good hand hygiene and to keep 
safety distances even when queuing and at buffet tables.

The buffet tables have splash guards, we change the pick-ups 
regularly and the breads are in portions.

The restaurant's checkouts have protective plexiglass.

RESTAURANTS

We limit the number of guests at the spa so that safety  
intervals are met.

Adequate distance to other customers should be taken into  
account when shopping at the spa. Those living in the same  
household can, of course, be closer to each other.

We disinfect the treatment facilities after each client. Our  
employees have the right to wear protective gloves and face shields.

Adequate distance to other guests must be taken into account  
in the childrens' playroom and playground.

Adequate distance to other customers should be considered  
in the sports hall. We recommend to take  your own rackets  
and balls with you during corona pandemic.  
There is also a disinfectant for customer use.

Adequate distance to other clients should be considered  
at the gym. The equipment should be cleaned after each exercise.

PLAY AND EXERCISE FACILITIES

The number of people in the meeting rooms is limited so that 
safety intervals are met.

Conference catering is handled during the corona pandemic
according to the instructions.

MEETING ROOMS

The traditional evenings with smoke sauna in Jätkänkämppä are 
arranged on Tuesdays.
We follow the current Korona-time instructions issued by the 
authorities, e.g. number of customer seats and opening hours.

JÄTKÄNKÄMPPÄ & SMOKE SAUNA

Welcome to Spa Hotel Rauhalahti!

www.rauhalahti.fi


