
 

S T E A L S  Y O U  A W A Y  F R O M  E V E R Y D A Y  L I F E  

 

COVID-19  

Vi følger strenge regler satt av FHI vedrørende smittevern og covid-19 - og har kommet frem 
til en trygg løsning for våre gjester og ansatte.  

• Det er ekstra begrenset hvor mange som kan benytte seg av spa samtidig 
• Inngang til THIEF SPA må bookes før ankomst 
• Du vil på forhand bli utdelt en timeslot som er begrenset til 90 minutter per opphold 

per person under ditt opphold  
• Det er påbudt med grundig kroppsvask før du går inn i anlegget. Dusj naken og bruk 

godt med såpe og sjampo. 
• Har du symptomer på hoste, luftveisinfeksjon, feber e.l. Skal du ikke møte opp til 

behandling eller benytte spa. Vennligst kontakt spa- resepsjon. 
• Hold minimum 1 meter avstand til andre gjester og ansatte. 
• Rengjør hender ofte - benytt desinfiseringsstasjoner. Unngå å berøre overflater hvis 

mulig. 
• Det vil være skilting på hver attraksjon med max antall personer.  
• I badstu, steambath og basseng, kan personer fra samme husstand sitte sammen. 

Ellers gjelder minimum 1 meter avstand mellom hver gjest. 
• Det vil ikke være servering av kaffe, frukt, te eller vann. Ta med egen drikkeflaske  
• Vi tilbyr ikke saltskrubb og ismaskinen er ikke igang 
• Våre ansatte desinfiserer samtlige fasiliteter etter bruk slik at dere skal føle dere 

trygge når dere besøker oss. 

REGLER THIEF SPA: 

• THIEF SPA har 16 årsgrense  
• Det er tekstilpåbud i hele spaområdet. 
• Du vil bli registrert ved inngang for spa.  
• Bruk alltid håndkle til å sitte/ligge på i spa og badstue.  
• Håndkle får du ved forespørsel av ansatt i spa-avdeling.  
• Legg brukte håndklær i kurv ved utgang. 
• Verbal og ikke-verbal sjenerende og usømmelig adferd er ikke tillatt.  
• Enhver form for seksuell aktivitet er strengt forbudt. Gjester som ikke respekterer 

dette blir umiddelbart utvist fra THIEF SPA uten erstatning, og i alvorlige tilfeller 
politianmeldt.  

• Det er ikke tillatt å stupe, hoppe eller drive uvøren lek i bassengene. 
• Vis hensyn til andre badegjester og unngå unødig vannsøl. 
• Det er ikke tillatt å nyte eller medbringe egen mat og drikke i spa-avdelingen. 
• Vesker og bager som ikke tilhører hotellet er IKKE TILLATT i spa-avdelingen  
• Mobiltelefon, nettbrett,  kamera og snus er IKKE TILLATT i spa-avdelingen. 

 
Vårt personell er her for deg, og vil sikre en god og sikker spa opplevelse. 

 


