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KORONAWIRUS – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
ORAZ ZALECENIA OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE
• Unikamy meldowania w pokojach zlokalizowanych blisko siebie.
• Rezerwacje zostają rozplanowane tak, aby zameldowanie kolejnych Gości było możliwe po 
upłynięciu minimum 24 h od wymeldowania dotychczasowych Gości.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób niezakwaterowanych.
• Podczas meldowania oraz na terenie obiektu między Gośćmi  należy zachować bezpieczną 
odległość tj. 2 metry .
• Przy recepcji może przebywać maksymalnie 1 osoba z zachowaniem bezpiecznej odległości od 
pracownika.
• Goście są oddzieleni od pracownika Recepcji płytą poliwęglanową, a zameldowanie odbywa 
się w maksymalnie uproszczony sposób i bezdotykowo.
• Decydując się na nocleg Gość zobowiązany jest do okazania się paszportem covidowym jeśli 
obłożenie gości niezaszczepionych jest powyżej 30% - zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.
• Personel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa w przypadku zauważenia ewidentnych objawów 
chorobowych. Na recepcji jest dostępny bezdotykowy termometr do sprawdzenia temperatury 
Gościa w razie wątpliwości.
• Wszyscy pracownicy i kadra kierownicza zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa, i postę-
powania z zakresu Covid 19 oraz  są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
• Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie 
dezynfekowane.
• Na terenie obiektu znajdą się wyznaczone miejsca z płynami do dezynfekcji rąk.
• Klucze elektroniczne do pokoi są dezynfekowane za każdym razem.
• Na recepcji istnieje możliwość zakupienia środków bezpieczeństwa (maseczki jednorazowe, 
płyny dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe)
• Na bieżąco dezynfekujemy ogólnodostępne powierzchnie hotelowe: toalety, windy, blat 
recepcyjny, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów.
• Serwis pokoju odbywa się w maseczkach lub przyłbicach oraz jednorazowych rękawiczkach.
• Wszystkie pokoje zostają dokładnie dezynfekowane, a pościel oraz ręczniki prane w tempera-
turze powyżej 60 °C przez profesjonalną pralnię i dostarczane do hotelu w reżimie sanitarnym.
• Przed zameldowaniem kolejnych Gości każdy pokój będzie dokładnie przewietrzony i zde-
zynfekowany.
• W trakcie sprzątania pokoi za każdym razem dezynfekujemy dodatkowo powierzchnie takie 
jak klamki, telefon, pilot tv.
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• Obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojo-
wych.
• Wszystkie posiłki przygotowujemy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny określo-
nymi w przepisach prawa przez SANEPID I zasadami HACCP.
• Współpracujemy jedynie ze sprawdzonymi dostawcami, stosującymi się do zasad bezpie-
czeństwa.
• Na teren kuchni mają wstęp tylko i wyłącznie pracownicy kuchni.
• Najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna:

PSSE w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16 | 99-200 Poddębice
7:30–15:05
tel: 43 678 86 00
tel: 43 678 86 01
całodobowo:
tel: 607 880 455

• Najbliższe szpitale zakaźne:
1. Łódź - Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegańskiego, 
ul. Gen. Kniaziewicza 1/5, kom. 887 877 690
2. Zgierz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. 
Parzęczewska 35, tel: (42) 714 45 00

• Więcej informacji, instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdej-
mowania i zakładania maseczki oraz procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji 
podejrzenia zakażenia dostępne w recepcji hotelowej.

Troszczymy się o zdrowie i komfort naszych Gości, dlatego dokładamy wszel-
kich starań, by czuli się Państwo w naszym obiekcie bezpiecznie.
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