COVID-19 Zasady Bezpieczeństwa
#BezpiecznyHotel

Kameralny hotel
Lokalizacja za miastem - Kaszuby
5 hektarów ogrodzonego terenu

Recepcja
Bezpieczny check-in - Gość otrzymuje kartę meldunkową do wypełnienia drogą mailową.
Procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w Hotelu Kozi Gród, Gość otrzymuje drogą
mailową.
Doba hotelowa została skrócona 16:00-12:00.
Umieszczona została informacja o maksymalnej liczbie Gości mogących jednocześnie przebywać w Hotelu = 102 osoby.
Potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych znajdują się na blacie recepcji.
Umieszczone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości - przy wejściach do budynków Hotelu, w
recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet publicznych.
Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
Recepcjonistki są wyposażone w przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki.
W Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób w nim nie zameldowanych.
Dezynfekcja blatu recepcyjnego odbywa się po każdym Gościu.
Sugerujemy, aby wszystkie płatności odbywały się bezgotówkowo - kartą bezdotykową lub "na pokój" po wcześniejszej
pre-autoryzacji karty Gościa drogą mailową przed przyjazdem.
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu,
Gość nie zostanie wpuszczony na teren Hotelu. Zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego
oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999
albo 112.

Pokoje i części wspólne

Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi - tylko na życzenie Gościa (numer wewnętrzny 10 lub 30; +48 601 610 453).
Po każdym Gościu odbywa się rutynowe sprzątnięcie pokoju oraz dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych,
sprzętu i łazienki. Pomieszczenie jest wietrzone i ozonowane. Pokój można ponownie wynająć po 30 min od czasu
ozonowania.
Personel Służby Pięter jest wyposażony w przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki.
Pościel, ręczniki i szlafroki są prane w temp. min 60 stopni C z dodatkiem detergentu. Prane dostarczane w reżimie
sanitarnym przez firmę zewnętrzną.
Obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
Wykonujemy systematyczne ozonowanie powierzchni wspólnych Hotelu w wyznaczonych zakresach czasowych.
Wykonujemy dezynfekcję sprzętów hotelowych udostępnianych Gościom na wyłączność (t.j. rowery, kijki do Nordic
Walking, kręgle, bilard).
Precyzyjnie dozujemy profesjonalne środki myjące.
Wyznaczyliśmy pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.

#BezpiecznyHotel

Gastronomia
Restauracja oraz pub Hotelu funkcjonują wyłącznie z zamówieniami na wynos. Zachęcamy do konsumpcji na świeżym
powietrzu - udostępniamy taras restauracyjny z parasolami.
Usługa room service jest nieodpłatna. Dostarczymy posiłki bezpiecznie pod drzwi pokoju Gościa.
Przyjmujemy zamówienia telefonicznie poprzez kontakt z recepcją (numer wewnętrzny 10 lub 30; +48 601 610 453) lub
z obsługą kelnerską (+48 730 942 025).
W recepcji, podczas meldowania, Goście otrzymają aktualne zestawy menu na wynos/room service:
śniadanie 8:00-10:30
zestaw grillowy 14:00-19:00 - wynajmujemy grille na wyłączność; polecamy kiełbasy z dziczyzny naszego wyrobu
zestaw piknikowy 14:00-19:00 - 1 hektar ogrodu z zieloną trawą do wykorzystania przez Gości
obiadokolacja 17:30-19:00
karta napojów i alkoholi
Najpóźniej do 19:00 w dniu przyjazdu przyjmujemy zamówienia na śniadanie dnia następnego.
Najpóźniej do 10:30 przyjmujemy zamówienia na zestawy grillowy, piknikowy oraz obiadokolację tego samego dnia.

Centrum Rekreacji
Basen | Jacuzzi | Sauna | Siłownia | Ping-Pong - otwarte są w godzinach 7:00-19:00
Umożliwiamy jedynie wynajem całego Centrum Rekreacji na wyłączność przez Gości Hotelu wspólnie zakwaterowanych.
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja godzin wynajmu Centrum Rekreacji w recepcji drogą mailową przed przyjazdem lub
telefonicznie.
Po każdym użytkowaniu odbywa się dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych i sprzętu.

Atrakcje hotelowe
Wszystkie sprzęty wynajmowane Gościom na wyłączność są dezynfekowane po każdorazowym użytkowaniu:
rowery (dostępne również foteliki, przyczepki dziecięce oraz kaski)
kijki do Nordic Walking
kręgielnia
bilard
rower wodny
tenis - zachęcamy Gości do korzystania z własnych rakiet i piłek
Pozostałe atrakcje w Hotelu oraz na jego terenie, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, są aktualnie wyłączone
z użytkowania.

Sale konferencyjne
Udostępniamy do użytkowania 4 sale konferencyjne oraz Pawilon Bankietowy na zasadach opisanych aktualnymi
przepisami prawa - zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.

