WEBBSIDA HUVUDRUBRIK PÅ COVIDSIDAN
VÄLKOMMEN TILLBAKA TILL ARTHUR
FINDLAY COLLEGE!
Kära ni alla,
Att välkomna tillbaka gäster till Arthur Findlay College har aldrig varit långt borta i mina tankar, och
sedan vi stängde dörrarna i mars 2020 så har jag inte förlorat hoppet att det en dag ska bli
verklighet. Jag är förtjust att meddela att vår öppningsdatum kommer att bli Lördagen den 26 mars
2022.
Vi förstår att det för många av er kan finnas en oro när det kommer till att vistas på vårt college, men
var så säkra på att ni kan ”Besöka med Säkerhet” och med det i sinnet så inbjuder jag er att läsa allt
om förberedelserna och procedurerna som vårt team på Arthur Findlay College har genomfört.
Vår personal har sett många förändringar och gör sitt allra bästa för att hålla er säkra och anpassa sig
till situationen. Var snälla och ha tålamod, dessa förändringar har påtvingats oss alla. Det är ju
annorlunda för dem också, men nödvändigt för att hålla er alla säkra.
Om informationen inte besvarar era frågor eller funderingar, prata gärna med oss genom att ringa
oss på +44(0)1279813636 eller skicka ett email till mig personligen på
tanya@arthurfindlaycollege.org.
Mitt team och jag ser fram emot att välkomna er tillbaka till Arthur Findlay College snart.
Tanya
Tanya Smith
Administrativ chef

COVID-19 - ÅTGÄRDER FÖR EN SÄKER
ÅTERKOMST FÖR PERSONAL, LÄRARE OCH
ELEVER
(Vi har följt regeringens Covid-19 rekommendationer och mött upp den högsta standard som krävs
för att bli ackrediterad av Storbritanniens regering)
Vi har tränat vår personal att upprätthålla den högsta renligheten och vi har genomfört åtgärder för
att kunna hålla social distansering och skapa en trygg omgivning.
Vi har tagit de bästa råden för att försäkra oss om att allt är på plats för en vistelse som blir både
säker, bekväm och njutbar.
Åtgärderna är tillämpliga både för elever och för alla som arbetar på skolan.
Klicka här för att ladda ner Covid-19 säkerhetsåtgärder för elever.
Bokningar är obligatoriska för alla besök till vårt college och du kommer att bli ombedd att fylla i och
skicka in ett Covid-19 Före ankomstformulär till oss 24 timmar innan ankomst hit.
Här laddar du ner Hälsofrågeformuläret.
Detta KOMMER att skickas automatiskt till dig 72 timmar innan din ankomst.

FÖR ALLA STUDENTER OCH ELEVER
Vi vet att du är lika exalterad som vi är att bli välkomnad tillbaka till Arthur Findlay College, även om
det tycks se lite annorlunda ut dessa dagar. Vi förstår också att våra elevers förväntningar på
rengöring och desinfektion har förändrats. Det är anledningen till att skolan har genomfört nya

säkerhetsregler och rengöringsrutinr för att kunna leverera en till och med renare vistelse för våra
elever.
Vårt löfte till er är att leverera samma nivå av pålitlig och vänlig service som du förväntar dig av
skolan, men med förstärkt kunskap om industriledande hygienrutiner och ekovänliga Covid-19-säkra
kemikalier för att hålla er säkra.
Hälsan och säkerheten på vår skola är vår största omsorg.
Var vänlig och res inte till oss om du på något sätt inte känner dig frisk.
En kontroll av temperaturen är obligatorisk när du anländer.
Vår personal kommer att sanera ditt bagage när du anländer.
Var snäll respektera social distansering.
Vi rekommenderar att bära mask i alla korridorer och allmänna utrymmen på skolan.
Inga handslag, kramar eller pussar, tack!
Handsprit finns tillgänglig vid strategiska ställen i allmänna utrymmen.
Specialrengöring och sanitering i allmänna utrymmen och beröringsytor utföres av personalen.
Om du blir sjuk på skolan, återvänd till ditt rum, isolera dig och tag kontakt med ledningen. Tel
1234567890. Om det blir nödvändigt för dig att återvända hem, så balanseras din bokning och
resterande återbetalning sker.
Kontantfri omgivning
Skolan är nu helt kontantfri inkluderande donationer vid den Spirituella healingen och mediala
demonstrationerna.
Kreditkortsterminaler finns tillgängliga på skolan vid behov.
Vi kan inte ta emot kontanter som betalning. Vi accepterar Visa kredit- och debetkort och
Mastercard, dock inte Diners eller American Express.
Kontantautomaten är borttagen från skolan och vi betalar heller inte tillbaka med kontanter. Om du
behöver kontanter för kommande resor, var snäll försäkra dig om att vidtaga alternativa åtgärder i
god tid.
DIN VISTELSE
Check-in tid sker från kl 15 och tid för check-out kl 10 på fm.
Ditt sovrum har blivit noggrant rengjort och saniterat. Ej behövliga artiklar som kuddar och överkast
har tagits bort från rummen.
Var snäll återlämna rumsnyckeln i nyckellådan i receptionen.
Bara en person i taget i hissen, tack.
Vi har tagit bort allt läsbart och reklammaterial. Om du önskar en kursbroschyr kan du ladda ner den
från vår hemsida eller fråga i receptionen, så mejlas en kopia.
Sovrummen kommer ej städas under din vistelse; städpersonalen kommer att fokusera på att hålla
renligheten i alla allmänna utrymmen, delade badrum och toaletter.
Skolans personal är ej tillåtna gå in i gästernas sovrum när du är i rummet. Om ditt rum behöver
någon åtgärd eller städning, var vänlig låt receptionen veta när du inte är i ditt sovrum. Respektfullt
ber vi dig att om en personal är i ditt rum för omskötsel så väntar du tills dom lämnat rummet innan
du går in.
Delade badrum och toaletter
För elever som använder delade badrumsfaciliteter, så kommer dessa faciliteter vara tillgängliga på
reservbasis.
Var vänlig registrera dina duschtider med receptionspersonalen vid ankomsten. Vi rekommenderar
starkt att du bokar din tid direkt för att undvika besvikelser.
Om du missar din tid, så kan vi tyvärr inte låta dig gå in i ett delat duschutrymme då vi har ett tight
schema.
Alla sovrum har eget tvättställ för din bekvämlighet.
Vi ber dig att respektera duschtiderna.
Om du behöver ställa in din tid, var vänlig gör så omedelbart så att annan elev kan få den lediga
tiden.
MATSAL & BAR
Var vänlig använd handspriten som finns vid ingången.
I matsalen har borden placerats med lämplig distans från varandra.
Servicen har förändrats. Det är ingen kö när du kommer in i matsalen. Du kommer inte heller att
sitta vid samma bord hela tiden under din vistelse.

Vid alla måltider går du rakt in i matsalen och hitta ett halvfullt bord. När så bordet är fullt blir ni
inviterade av en av matsalspersonalen till serveringen.
Måltiderna kommer att serveras från den skärmskyddade serveringen, du instruerar personalen om
vad du önskar, dom serverar dig och du tar din måltid på en tallrik med din servett och bestick och
går till din bordsplats.
Drycker serveras av matsalspersonalen.
Du får ta av dig masken när du äter och dricker men du har den på när du tar dig in och ut ur
matsalen.
Barplatser har placerats med social distansering. Skärmar finns på plats i baren för att skydda alla.
Bord och stolar och andra ytor blir noggrant rengjorda efter varje måltid och efter barstängning.
ARBETSRUM FÖR KLASSER
Alla klassrum blir noggrant rengjorda och sanerade med sprit efter varje arbetsdag.
Klassrummen har skyddande skärmar som tillåter att kunna arbeta i par på ett tryggt och säkert sätt.
Distansering i klassrummen tillämpas alltid om inte skärm används.
Handsprit finns tillgängligt i alla klassrum
PRIVATA SITTNINGSRUM
Alla privata sittningsrum blir noggrant rengjorda och sanerade med sprit efter varje arbetsdag.
Sittningsrummen har skyddade skärmar som gör det möjligt att sitta med läraren i en nära men trygg
omgivning.
Social distansering tillämpas när inte skärm används.
Handsprit finns tillgänglig i varje sittningsrum.
VÅR PERSONAL, VÅRA ENTREPENÖRER OCH LEVERANTÖRER ÄR ANGELÄGNA OM SÄKERHET
Vi bär ansiktsmasker.
Vi går inte till jobbet om vi inte är friska.
Vi tvättar och spritar händerna frekvent.
Vi praktiserar distansering.
Hela personalen sidoflödestestas två gånger i veckan.
Hela personalen blir temperaturtestade dagligen och får varje dag fylla i en Covid-19 deklaration när
de anländer till arbetsplatsen.
Leverantörer och andra entrepenörer gå ej in i byggnaden om ej överenskommet, och då endast vid
en negativ Covid-19 test.
Vårt team har nytt ”ingen kontakt” protokoll - inkluderande handskakning och kramar.
Spirituell Healing och Mediala demonstrationer på söndagar och onsdagar
Healing och demonstrationer kan ej erbjudas till publiken under denna tid.
För att få komma in på skolan, så måste du antingen vara en registrerad elev, en av personalen eller
en förhandsauktoriserad entrepenör eller leverantör.
Spirituell Healing kan erbjudas till publiken i form av distanshealing. Stansteds healers kommer
erbjuda distanshealing till utomstående. Var vänlig skicka email med förfrågan om Spirituell Healing
till healing@arhturfindlaycollege.org
Healingen och andra tjänster kommer att annonseras på skolans hemsida, sidor Healing and
services.

