
Procedura bezpieczeństwa
➢ przed wejściem na teren obiektu dokonywany jest pomiar temperatury (bezdotykowo), pracownik 

hotelu ma obowiązek kontrolować Gości w jednorazowych rękawiczkach oraz w masce ochronnej
➢ wszyscy Goście, pracownicy jak również dostawcy poddawani są tej samej kontroli temperatury
➢ każdy pracownik hotelu ma mierzoną temperaturę co 4 godziny podczas pełnienia obowiązków 

służbowych
➢ w hotelu mogą przebywać tylko osoby, które przeszły kontrolę bezpieczeństwa
➢ w hotelu codziennie uruchamiane są lampy, które dezynfekują powierzchnie i powietrze 

promieniami UV-C.
➢ zachęcamy Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w 

hotelowych łazienkach
➢ zachęcamy Gości do utrzymywania bezpiecznych odległości w kontaktach bezpośrednich
➢ w hotelowych łazienkach i przestrzeniach ogólnych, recepcjach i restauracjach umieszczone są 

płyny do dezynfekcji rąk
➢ na życzenie Gości na recepcji dostępny jest do zakupu pakiet z podstawowymi środkami 

ochronnymi (maska, rękawiczki, przyłbica)
➢ przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Gość

wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w 
odległościach co 2 metry
recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i przyłbicach
dezynfekujemy ladę recepcyjną po każdym Gościu
przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk - zachęcamy Gości do 
dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej

➢ wietrzymy pokoje hotelowe po każdym pobycie przez co najmniej 15 minut
➢ każdy pokój hotelowy jest generalnie sprzątany, a wszystkie powierzchnie takie jak blat, kran, 

sedes, biurko, klamki, włączniki, sterowniki klimatyzacji, pilot do telewizora są dezynfekowane 
specjalnymi środkami odkażającymi

➢ w każdym pokoju hotelowym znajduje się instrukcja jak należy prawidłowo myć dłonie
➢ w każdym pokoju znajdują się środki bezpieczeństwa do mycia rąk
➢ pracownicy działu housekeeping wyposażeni są w przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki. Po 

sprzątnięciu pokoju osoba sprzątająca zdejmuje rękawiczki, dezynfekuje ręce i w nowych 
wprowadza do pokoju czyste rzeczy takie jak ręczniki, pościel

➢ po wymeldowaniu każdy pokój jest ozonowany
➢ podczas dłuższych pobytów, pracownicy housekeepingu sprzątają pokoje 1x w piątek, każdego 

dnia na życzenie gości dostarczają czyste ręczniki i mydełka/ szampony pod drzwi pokoju, pokoje
nie są codziennie sprzątane.

➢ regularnie wietrzymy wszystkie sale konferencyjne
➢ przed salami umieszczone są środki do dezynfekcji rąk
➢ po zakończonym spotkaniu sale są wietrzone oraz ozonowane, a sprzęt - taki jak rzutnik, laptop, 

włączniki, sterowniki, klamki – dezynfekowane
➢ krzesła konferencyjne ustawiane są w bezpiecznych odległościach z zachowaniem 2 metrów 

odległości
➢ w hotelowych łazienkach i przestrzeniach ogólnych umieszczone są mydła antybakteryjne i płyny 

do dezynfekcji rąk oraz instrukcje jak poprawnie myć dłonie
➢ co godzinę dezynfekujemy klamki, poręcze na klatkach schodowych i przyciski w windach
➢ winda jest codziennie dezynfekowana
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