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BEZPIECZEŃSTWO i PRZYGOTOWANIE  OŚRODKA 
POD WZGLĘDEM REŻIMU COVID-19 

 
 
 

 

Zakwaterowanie – BEZPIECZNE  DOMKI 

 Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3-osobowych w kameralnych domkach 

szeregowych z zachowaniem bezpiecznej odległości w pokojach powyżej 4m2 

na 1 osobę 

 Każdy domek z niezależnym wejściem i wydzielonym miejscem zielonym -

ograniczona możliwość kontaktu z innymi gośćmi 

 Prywatny grill, ławki, stoły -  przed każdym domkiem 

 Pościel, prześcieradła i ręczniki są po wypraniu w 90C maglowane w 

temperaturze 80C (już 60C zabija wirusa) 

 Pokoje hotelowe oraz łazienki są dezynfekowane zgodnie z zaleceniami GIS i 

są regularnie wietrzone 

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

do pokoju bez życzenia Gościa. 

 

 

 

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 GASTRONOMIA 

 Kuchnia jest codziennie kilkakrotnie dezynfekowana i pracuje w pełnych 

reżimach higieny, zgodnie z zaleceniami GIS; 

 Wszyscy pracownicy noszą stroje ochronne, maseczki, rękawiczki; 

 Pomieszczenia zaplecza kuchennego, wszystkie blaty robocze i urządzenia są 

dezynfekowane po zakończeniu każdego procesu/czynności. 

 Naczynia i sztućce oraz są wyparzane 

 Stoły, blaty, oparcia i poręcze krzeseł, klamki – są dezynfekowane po każdym 

z klientów; 

 Przy wejściu do każdej Sali znajdują się stanowiska dezynfekcji rąk 

 Posiłki podawane są bezpośrednio do stolika- nie ma bufetów 

samoobsługowych 

 Dodatki tj. cukier, sól, ketchup itd. podawane są w jednorazowych porcjach. 

 Wszyscy goście mają wyznaczone godziny posiłków aby na Sali zawsze 

znajdowała się zgodna z przepisami ilość osób i aby grupy gości nie mieszały 

się ze sobą  
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NASZA RECEPCJA 

 W częściach ogólnodostępnych i w recepcji zachowujemy reżimy higieny: 

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

dezynfekowane wielokrotnie w ciągu dnia 

 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. 

 Terminal płatniczy jest dezynfekowany każdorazowo po użyciu 

 Toalety w hotelu są wielokrotnie w ciągu dnia dezynfekowane zgodnie z 

zaleceniami GIS. 

 

 

NASI    GOŚCIE 

 Wszyscy goście przyjeżdżający do ośrodka poddawani są bezdotykowemu  

badaniu temperatury; 

 Wszyscy goście podpisują zobowiązanie do codziennego badania temperatury 

i objawów i informowania personelu obiektu w przypadku zaobserwowania 

jakichkolwiek niepokojących objawów.  

 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. 

 Klienci grupowi spożywają posiłki we własnych grupach . 

 

 

NASZE ZAPLECZE  SPORTOWO-REKREACYJNE 

 

 Hala sportowa oraz sale z lustrami do zajęć , boisko - mogą zostać wynajęte 

na wyłączność ; 

 Pomieszczenia świetlicowe, wiaty zewnętrzne i polany  – mogą zostać 

wynajęte na wyłączność przez grupy lub klientów indywidualnych. 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; 

 

 

Obiekt ogrodzony, oświetlony, zamykany i monitorowany  

z prywatnym bezpłatnym parkingiem 

 

CW ODYS TO MIEJSCE BEZPIECZNE, POŚRÓD NATURY, ODDALONE OD 

DUŻYCH SKUPISK LUDZKICH,  

Z MOŻLIWOŚCIĄ WYNAJĘCIA OŚRODKA  NA WYŁĄCZNOŚĆ DLA GRUP 

ZORGANIZOWANYCH W USTALONYCH TERMINACH 

 

 

 
 

 

 


