MATKUSTAJAN PRO-VINKIT:
NÄIN YÖVYT HOTELLISSA
TURVALLISESTI

HOTELLI ON KOTISI POISSA KOTOA.
Ennen kuin kirjaudut sisään, vilkaise näitä pro-vinkkejä ja kerää ideat pienempään altistumisriskiin
majoittumisesi aikana.
SAAPUMINEN HOTELLIIN: Jos saavut
omalla autolla, älä käytä pysäköintipalvelua
välttääksesi vieraita ihmisiä autossasi. Pidä
kasvosuoja valmiina ja helposti asennettavissa.
Kirjaudu sisään mahdollisuuksien mukaan
mobiilisti, jotta sinun ei tarvitse jonottaa
tiskillä.
MATKATAVAROIDEN KÄSITTELY: Kanna
itse matkatavarat huoneeseesi. Desinfioi
laukkujesi pinnat ja kahvat heti saapuessasi,
varsinkin jos joku muu on välillä käsitellyt niitä
tai olet kulkenut julkisilla tai kimppakyydillä.
SAAPUMINEN HUONEESEEN: Kun menet
huoneeseesi, vältä ruuhkaisia hissejä. Ota
oma hissi tai käytä portaita. Sinulla kannattaa
olla mukana omaa desinfiointiainetta
puhdistaaksesi kahvat, puhelimen,
kaukosäätimet, valokatkaisijat ja muut
esineet, joita kosketellaan paljon. Jos haluat,
vaihda hotellin sänkyvaatteet ja pyyhkeet
omiisi ja puhdista ne perusteellisesti kotona.
Tuo mukana myös oma saippua ja sampoo,
niin voit kieltäytyä siivouksesta ja vähentää
vieraiden määrää huoneessasi.

RUOKA JA JUOMA: Suosi noutoruokaa
mieluummin kuin ravintolassa syötäviä
aterioita. Jos päätät kuitenkin syödä
ulkona, valitse pöytä terassilta. Suosi
valmiiksi pakattua ruokaa ja kertakäyttöisiä
ruokailuvälineitä. Vältä buﬀettia ja
itsepalvelupaikkoja. Ruokaile ruuhka-ajan
ulkopuolella välttääksesi väkijoukkoja.
KUNTOSALI, PESULA, KYLPYLÄ,
KOKOUSPALVELUT: Varoituksen sananen:
Jos sinun tarvitsee käyttää hotellin palveluita,
desinfioi paljon käytetyt pinnat, kuten
tulostimet, faksit, näppäimistöt ja puhelimet.
Suosi treenaamiseen ulkoilmaa ja vältä
ruuhkia. Jos tarvitset pesupalveluita, pyydä
noutamaan pyykit tai jätä ne pesulaan ruuhkaajan ulkopuolella.
POISTUMINEN HOTELLISTA: Kirjaudu ulos
hotellista mahdollisuuksien mukaan mobiilisi,
jotta sinun ei tarvitse jonottaa tiskillä. Kanna
omat matkatavarasi ja hae ne itse säilytyksestä.
Jätä avaimesi erilliseen laatikkoon tai älä palauta
avainkorttia lainkaan, mikäli se on hotellille ok.
Näin vähennät kontakteja ja avaimen kiertämistä
kädestä käteen.

Lisää hyödyllisiä matkustusvinkkejä löydät Travel Vitals™ -sivustoltamme. Sieltä löydät myös ajantasaisen
matkustustiedon, kuten rajoitukset, tarvittavat suojavarusteet ja karanteenivaatimukset.
Lataa myös käyttöösi Amex GBT Mobile -sovellus, jotta saat kaiken irti American Express Global Business
Travelin tarjomista palveluista.
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