Tervetuloa Äimäraution Raviradalle
ÄLÄ TULE RAVINTOLAAN, JOS SINULLA ON KORONAOIREITA
❖ Koronaviruksen tyypillisiä oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha ja vatsaoireet.

RAVINTOLAN AUKIOLOAIKA
❖ Olemme avoinna ja anniskelemme alkoholijuomia
o Tunti ennen ravitapahtuman alkua ja lopetamme anniskelun sekä suljemme ravintolan ravien jälkeen

VÄLTETÄÄN TUNGOSTA
❖ Huomioi toiset ja pidä riittävä etäisyys muihin kuin omaan seurueesi kuuluviin.
❖ Älä mene istumaan toisten pöytään ilman lupaa.
❖ Noudatamme seuraavia sääntöjä:
o Asiakkailla on oltava istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä, kun nautitte ruokaa tai juomaa
o Ravintolamme sisätiloissa asiakaspaikkamäärä ei ole rajoitettu

Ravintoloiden asiakaspaikkamäärät sisätiloissa:
❖ Ravintola Äimän Hovi 140 asiakaspaikkaa
❖ Äimän kahvio
40 asiakaspaikkaa
❖ Äimän Hovin terassi 50 asiakaspaikkaa
❖ Äimän Bistron Grilli
40 asiakaspaikkaa
❖ Pub Äimänkäki
50 asiakaspaikkaa
Huolehdimme omavalvonnalla siitä, että sallittu asiakasmäärä ei ylity, tiloissa on riittävän väljää eikä synny tungosta.

MUISTETAAN HYGIENIA
❖ Jos aivastat tai yskit, käytä kertakäyttönenäliinaa. Jos sitä ei ole saatavilla, peitä suu kyynärtaipeella.
❖ Ravintolaan tullessasi pese tai desinfioi kädet.
❖ Käsidesipisteitä on useita
Huolehdimme tehostetusti tilojen ja kosketuspintojen hygieniasta.

TARJOILUSSA TOIMIMME NÄIN
❖ Ruoan ja juoman tarjoilussa noudatamme seuraavia tapoja:
❖ Ravintola Äimän Hovi
o ruoka on tarjolla noutopöydässä, josta voitte itse annostella ruoat omalle lautaselle.
o Juomat voitte ostaa baaritiskiltä tai tarjoilemme ne teille pöytiin
❖ Kahvio
o Kahvilantuotteet voitte ostaa itsepalvelulinjastosta ja nauttia ne pöydissä kahvilassa
❖ Bistro Grilli:
o Sisätilassa voitte tilata ruoat kassalta ja nauttia ne sisällä pöydissä
o Take Away:nä voitte tilata ruoat sisältä kassalta tai ulkoluukulta
❖ Pub Äimäkäki:
o Juomat voitte ostaa ulkoluukulta ja sisältä baaritiskiltä ja voitte nauttia ne ulkona tai sisällä
Huomioittehan, että teillä on oltava istumapaikka ennen ruokien ja juomien tilaamista
❖ Katsomon kioski
o Voitte ostaa makkaraa, kahvia, makeaa ja suolaista kahvileipää, virvokkeita ja nauttia tuotteet ulkona
Hakiessasi tuotteita myyntitiskiltä odota rauhassa vuoroasi ja huomioi muut asiakkaat.

NOUDATA HENKILÖKUNNAN OHJEITA
❖ Kiinnitämme ravintolassamme erityistä huomioita ohjeiden noudattamiseen.
❖ Jos ohjeita ei noudateta, henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas ravintolasta.

MAKSUTAVAT
❖ Jos mahdollista, käytä lähimaksua.
❖ Vältä käteisen käyttöä, Huom! ulkona Katsomon kioskissa käy maksuvälineenä ainoastaan käteinen raha
❖ Maksaminen tapahtuu kassalla

RAVINTOLAN OMAVALVONTASUUNNITELMA
❖ Pyynnöstä saat nähtäväksesi ravintolaan tartuntatautilain 58a §:n nojalla laaditun omavalvontasuunnitelma

