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DZIAŁANIA   OŚRODKA   W   ZWIĄZKU   Z PANDEMIĄ 
 

 
W związku z sytuacją zaistnienia pandemii koronawirusa COVID-19 dla bezpieczeństwa 

naszych gości wprowadziliśmy następujące działania zgodnie z zaleceniami GIS i WHO. 
 

Dokładamy wszelkich starań aby mogli Państwo bezpiecznie u nas odpocząć, 
skorzystać z uroków natury, spokoju i uprawiając liczne aktywności. Chcemy by mogli 
Państwo  spędzić  ten czas jednocześnie dysponując własną przestrzenią , w poczuciu 

bezpieczeństwa i swobody. 
 

OGÓLNE   ZAŁOŻENIA   DLA   OŚRODKA 

 

• W obszarze recepcji może przebywać ograniczona ilość osób w odległościach nie 

mniejszych niż 2 m. Pomagają w tym zaznaczone na podłodze linie. 

• Procedury meldowania zostały uproszczone  aby czas przebywania gościa w 

recepcji był skrócony do niezbędnego minimum 

• W częściach ogólnodostępnych i w recepcji zachowujemy reżimy higieny: 

Lada recepcyjna, urządzenia wyposażenia recepcji, stoły, poręcze, klamki są 

dezynfekowane wielokrotnie w ciągu dnia 

• Terminal płatniczy jest dezynfekowany każdorazowo po użyciu 

• Już od wejścia zapewniamy możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. 

Dozowniki znajdują się przy drzwiach recepcji , przy wejściu do części 

gastronomicznej, przy wejściach do toalet. 

• Toalety w hotelu są wielokrotnie w ciągu dnia dezynfekowane zgodnie z 

zaleceniami GIS. 

• Posiłki (do czasu zezwolenie na uruchomienie gastronomii hotelowej) są 

serwowane do pokoi. 

POKOJE 

• Pokoje hotelowe są dezynfekowane zgodnie z zaleceniami GIS i są regularnie 

wietrzone 

• Pościel jest prana w wysokich temperaturach i poddawana maglowaniu w 

temperaturze powyżej 80oC 

• Pokoje podczas pobytu gości są sprzątane na życzenie. Personel nie wchodzi do 

pokoju bez życzenia Gościa. 
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ZAPLECZE  SPORTOWO-REKREACYJNE 

 

• Hala sportowa może zostać wynajęta na wyłączność przez gości zamieszkujących 

w jednym pokoju; 

• Pomieszczenia świetlicowe – mogą zostać wynajęte na wyłączność przez gości 

zamieszkujących jeden pokój. Po ich użyciu są sprzątane i dezynfekowane 

zgodnie z zaleceniami GIS. 

• Elementy wyposażenia udostępniane/ wypożyczane Gościom  (grille, leżaki 

sprzęt sportowy..)  są po użyciu  i ich oddaniu każdorazowo dezynfekowane; 

• Rekreacyjny sprzęt wodny (kajaki, wiosła, sprzęt windsurfingowy) – są 

dezynfekowane po każdym użyciu 

 

NASZA  ZAŁOGA 

 
• Nasi pracownicy są przeszkoleni co do obowiązujących szczególnych środków 

ostrożności, zasad higieny i bezpieczeństwa ; 

• Wszyscy pracownicy mają mierzoną temperaturę po przyjściu do pracy; 

• Wszyscy pracownicy przestrzegają  obowiązku dezynfekcji rąk wielokrotnie w 

ciągu dnia, noszenia maseczek/przyłbic, rękawiczek 

NASZA  KUCHNIA 

• Nasza kuchnia pracuje z przestrzeganiem wszelkich reżimów i zaleceń GIS. 

• Wszyscy pracownicy noszą stroje ochronne, maseczki, rękawiczki; 

• Pomieszczenia zaplecza kuchennego , wszystkie blaty robocze i urządzenia są 

dezynfekowane. 

• Naczynia i sztućce oraz są wyparzane 

 

ŻYCZYMY  ZDROWEGO  WYPOCZYNKU 


