
Sikkerhet, renslighet og gjestfrihet har alltid vært førsteprioritet for oss, men nå er dette 

viktigere enn noen gang. Vi jobber forebyggende, og følger anbefalingene til de norske 

helsemyndighetene og Radisson Hotel Group's Safety Protocol. Vi gjør følgende tiltak for 

at du og våre ansatte alltid skal føle dere trygge hos oss:

Vi følger Radisson Hotel Group's Safety Protocol, som inkluderer godkjente 

smitteforebyggende rengjøringsrutiner, utviklet av SGS. Dette sertifiserer hotellet 

vårt som et rent og trygt miljø. 

Vi tilbyr rask og enkel innsjekk/utsjekk. I tillegg har vi som mål å være et 

kontantfritt hotell. Vi informerer våre gjester før ankomst om viktigheten av å 

holde avstand og være nøye med personlig hygiene. Dersom du skulle ha 

symptomer på luftveisinfeksjon, vennligst ikke besøk hotellet.  

All servering av mat og drikke er tilpasset de gjeldende smittevernreglene fra de 

norske helsemyndighetene. 

Sammen med vår leverandør av rengjøringstjenester har vi implementert utvidede 

rengjøringsrutiner med effektive rengjøringsmidler for hele hotellet; hotellrom, 

korridorer, fellesarealer og berøringspunkter (heisknapper, lysbrytere, rekkverk osv).

Vi følger avstandsbestemmelsene i alle våre fellesarealer. Vi verdsetter at våre 

gjester tar hensyn til omgivelsene sine ved å holde minst én meters avstand til 

andre gjester. 

Ekstra dispensere med hånddesinfeksjonsmiddel plasseres i våre restauranter, barer, 

ved våre toaletter og andre utvalgte steder. Våre ansatte er opplært i de nye 

sikkerhetsrutinene, utstyrt med nødvendig verneutstyr og følger strenge 

hygieneforskrifter. 
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Din trygghet er vår topp prioritet. Vi gleder oss til å se deg!

Team Radisson Blu Resort Trysil

For mer informasjon om våre fasiliteters åpningstider, vennligst besøk trysil.com. 

Vi følger de norske helsemyndighetenes regler vedrørende antall personer tillatt i en 

gruppe. Hotellets store arealer tillater oss å imøtekomme de fleste behov for møter 

og samlinger. Bookede grupper har tett dialog med en personlig møtekoordinator 

for å sørge for at møtet, aktivitetene og matserveringen blir gjort i samsvar med 

gjeldende retningslinjer. 

https://www.helsedirektoratet.no/english
https://www.radissonhotels.com/en-us/social-responsibility/health-safety
https://www.trysil.com/no

