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Nasz program polityki bezpieczeństwa 
gwarantujący komfort Twojego pobytu. 

CZYSTOŚĆ   KOMFORT   BEZPIECZEŃSTWO

NASZ ZESPÓŁ

całemu personelowi hotelu przed rozpoczęciem pracy dokonywany jest pomiar temperatury 
bezdotykowym termometrem
wszyscy pracownicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i są zobligowani, by 
bezwzględnie ich przestrzegać (m.in. częste mycie rąk, zachowanie odpowiedniego odstępu 
między pracownikami, dezynfekcja, postępowanie w przypadku niebezpieczeństwa) 
personel wyposażony jest w środki ochrony osobistej, jak maseczki, przyłbice i rękawiczki 

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

RECEPCJA, LOBBY, FOYER
w wejściu głównym do hotelu zamontowane będę specjalne maty dezynfekujące, których 
celem jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń przenoszonych na obuwiu
rozpoczęliśmy proces wdrażania kurtyn odkażających w korytarzach wejściowych do hotelu
karty klucze do pokoi oraz pieniądze będą podawane przez specjalnie przygotowany podajnik 
z wewnętrznym systemem naświetlania UVC
w trakcie wdrażania jest system naświetlania UVC w windach, który będzie się uruchamiał 
automatycznie podczas pustych przejazdów windy
przy recepcji może znajdować się tylko jeden gość, w kolejce należy zachować zalecany 
odstęp 2 metrów, co sygnalizowane jest specjalnymi oznaczeniami na posadzce
przy recepcji znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, należy go użyć przy meldowaniu się 
w hotelu
w hotelu dostępne są stanowiska z płynem dezynfekującym, zalecamy częste mycie rąk 
oraz stosowanie maseczek i rękawiczek 
w recepcji hotelu znajdują się specjalne panele ochronne, które dezynfekowane 
są co 4 godziny 
pomieszczenia ogólne i toalety są częściej sprzątane, regularnie wietrzone 
oraz dezynfekowane co godzinę (szczególnie klamki, uchwyty, poręcze, przyciski, panele itp...)
w toaletach znajdują się instrukcje jak poprawnie myć ręce, zakładać maseczkę 
zalecamy rozliczenia bezgotówkowe kartą lub telefonem 
długopisy i karty do pokoi po użyciu poddawane są kwarantannie i używane ponownie 
dopiero po upływie 72 h, dla bezpieczeństwa naświetlane są promieniami UVC
w przestrzeniach wspólnych znajdują się plakaty informujące, ile maksymalnie osób może 
przebywać na danej powierzchni
w recepcji dostępne są do zakupienia maseczki oraz do pobrania darmowe rękawiczki 
jednorazowe w ilości jednej pary na osobę 

POKOJE 
pokoje hotelowe są każdorazowo po pobycie ozonowane i wietrzone 
pokoje, jak zawsze, są dokładnie sprzątane, a elementy wyposażenia dotykane przez Gości 
(klamki, uchwyty, stoły, krzesła, włączniki, panele itp.) poddawane dezynfekcji profesjonalnymi 
środkami 
pracownicy działu housekeeping wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, 
jednorazowe rękawiczki i środki dezynfekujące dłonie 
pokoje zamieszkałe sprzątamy co 3 dni lub na życzenie gościa po uprzednim ustaleniu terminu
z pokoi zostały usunięte wszystkie elementy dekoracyjne oraz informatory, przewodniki i inne 
materiały, które trudno byłoby zdezynfekować
w każdym pokoju znajduje się broszura z menu śniadaniowym oraz kartą dań dostępnych w 
restauracji, broszura jest wymieniania po każdym pobycie 
piloty TV oraz karty klucze są odkażane promieniami UVC
korzystanie z suszarek w pokoju jest zabronione
pościele i ręczniki prane są przez pralnię, która posiada certyfikat Państwowego Zakładu 
Higieny
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Czuj się komfortowo! 

ŚNIADANIA I MENU RESTAURACJI
codziennie wentylujemy restauracje przez co najmniej 1 godzinę
przed wejściem do restauracji znajdują się środki do dezynfekcji rąk i jednorazowe rękawiczki
każdy pracownik restauracji poddawany jest mierzeniu temperatury przed rozpoczęciem pracy
zrezygnowaliśmy całkowicie z posiłków serwowanych w formie bufetu. 
proponujemy Gościom serwis dań bezpośrednio do stolika lub do pokoju. 
ograniczyliśmy liczbę osób jednocześnie spożywających posiłki z zachowaniem bezpiecznych 
odległości stolików co 2 metry
dezynfekujemy stoliki w restauracjach po każdym Gościu.
dezynfekujemy karty menu po każdej wizycie gościa
stosujemy jednorazowe podkładki na stoliki wymieniane po każdym użyciu
sztućce znajdują się tylko na specjalnie przygotowanych stolikach, na życzenie gości podajemy 
sztućce jednorazowe
rozszerzyliśmy ofertę Room Service dając Gościom większą możliwość zamawiania 
różnorodnych dań bezpośrednio do pokoi
wszystkie posiłki przygotowane są w sterylnych warunkach zgodnie ze wszelkimi normami i 
zasadami HACCP  i Głównego Inspektora Sanitarnego, a pracownicy zostali odpowiednio 
przeszkoleni z zasad BHP, dodatkowo w kuchni używane są specjalne boxy z naświetlaniem 
UVC
kucharze pracują w rękawiczkach i przyłbicach

KIDS CORNER
ze względów bezpieczeństwa kącik zabaw dla dzieci został wyłączony z użytku 
nasi najmłodsi goście otrzymują przy zameldowaniu niespodziankę KIDS BOX, który jest  
przygotowywany i jest przechowywany w sterylnych warunkach 
dodatkowo istnieje możliwość wypożyczenia dla dzieci do pokoju na czas pobytu w hotelu 
zestawów gier, puzzli i książeczek z naszej recepcyjnej czytelni
oferujemy również wypożyczenie bajek na DVD oraz X-BOX-a

Całość naszych działań i wprowadzonych zasad oparta jest o wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. 

Ozonowanie - to ekologiczna i najskuteczniejsza znana metoda dezynfekcji i dezodoryzacji. 
Dzięki zabiegowi ozonowania uwalniamy przestrzeń od bakterii, wirusów, alergenów oraz 
wszelkich nieprzyjemnych zapachów pochodzenia organicznego i chemicznego, które są 
obecne w powietrzu i na powierzchni pomieszczenia.

Lampy UVC - naświetlanie tego typu lampami ma charakter bakteriobójczy, dzięki emisji 
wiązków promieniowania UV. Jak pokazują liczne badania, ten sposób sterylizacji jest jedną z 
najskuteczniejszych i najprostszych metod walki ze wszelkiego rodzaju wirusami, bakteriami i 
innymi drobnoustrojami.

UVC OZONOWANIE I UVC

Pamiętaj!

Zachowaj
dystans

Noś 
maseczkę

Myj często
ręce

Przestrzegaj 
zasad
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