
 

 

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Przed przyjazdem  
 

• W trakcie dokonywania rezerwacji (w miarę możliwości) lub w dniu przyjazdu 

Recepcja Główna poprosi Państwa o wypełnienie karty pobytowej oraz oświadczenia 

dot. szczepienia na COVID-19.  
 

2. W czasie meldowania  
 

• Recepcja Główna poprosi Państwa  o potwierdzenie danych z oświadczenia.  

• Zostanie Państwu zmierzona temperatura ciała bezdotykowym termometrem.  

CWiR zastrzega sobie prawo odmowy zameldowania Gościa z temperaturą powyżej  

38 st.C i objawami COVID-19.  

• Zostaniecie Państwo poinformowani o obowiązujących w CWiR zasadach 

bezpieczeństwa – informacje te  zamieszczone są na Karcie meldunkowej, a w 

szczególności o obowiązku poruszania się w maseczce na twarzy po częściach 

wspólnych Ośrodka  oraz konieczności dezynfekcji rąk.  

Dla bezpieczeństwa Gości i Pracowników prosimy o przestrzeganie obowiązujących 

zasad.  

• Dla Państwa komfortu istnieje możliwość wyboru formy serwowania posiłków: 

- na Sali lub  

- na wynos do pokoju w jednorazowych pojemnikach.  

Prosimy o zadeklarowanie w czasie meldowania wybranej opcji. 
 

3. W trakcie pobytu 
 

• Do obiektu wstęp mają wyłącznie Goście, Pracownicy oraz odpowiednio zabezpieczeni 

dostawcy. Goście mogą czuć się bezpiecznie, gdyż na terenie obiektu nie przebywają 

przypadkowe osoby;  

• Do pracy dopuszczani są wyłącznie Pracownicy, których stan zdrowia jest na bieżąco 

monitorowany. 

• Pracownicy mający bezpośredni kontakt z Gośćmi są zaszczepieni.   

• Personel, w zależności od zajmowanego stanowiska, wyposażony jest w maseczki 

ochronne, rękawiczki, fartuchy oraz środki dezynfekujące; 

• Już od wejścia do Obiektu czekają na Państwa rozmieszczone w różnych częściach 

wspólnych punkty dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, a w ogólnodostępnych 

łazienkach - mydła dezynfekujące wraz z instrukcjami użytkowania; 

• Poddajemy systematycznej dezynfekcji powierzchnie wspólne (klamki, balustrady, 

włączniki światła, windy, itp.), a także na bieżąco myjemy i dezynfekujemy 

ogólnodostępne łazienki;  

• Bezpośrednio po zwrocie przez Gościa kluczy, długopisów, sprzętu sportowego 

podlegają one każdorazowo dezynfekcji; 

• Mając na celu stworzenie Państwu osobistej strefy bezpieczeństwa - sprzątanie pokoi 

odbywa się wyłącznie na żądanie Gościa i bez jego obecności w pokoju; 

• Po wyjeździe Gości i rutynowym sprzątaniu pokoi przy użyciu środków 

dezynfekujących, każdorazowo są one dodatkowo ozonowane lub zamgławiane 

środkiem dezynfekującym; 

• Stosujemy wyłącznie certyfikowane środki dezynfekujące; 

 



4. Serwowanie posiłków 
 

• Przy wejściu do Sali czeka na Państwa punkt dezynfekcji rąk oraz informacja  

o maksymalnej liczbie Gości, którzy mogą równocześnie przebywać na Sali; 

• Obsługa Sali wyposażona jest w maseczki i rękawiczki oraz środki dezynfekujące;  

• Odpowiednie ustawienie stołów na Sali zapewnia utrzymanie bezpiecznego dystansu 

pomiędzy Gośćmi;  

• Posiłki są wystawione w formie szwedzkiego stołu i serwowane z bufetu przez Obsługę 

Sali z zachowaniem możliwości wyboru zestawu dań; 

• Na Państwa życzenie możliwe jest wydawanie posiłków do pokoi w jednorazowych 

opakowaniach w formule „na wynos”;  

• Po zakończeniu posiłku przez Gości stoliki każdorazowo są dezynfekowane i oznaczane 

napisem: „zdezynfekowano”, a zastawa stołowa podlega procesowi wyparzania; 

• Do chwili zajęcia miejsca siedzącego w jadalni i rozpoczęcia konsumpcji, Goście 

zobowiązani są do noszenia maseczek osłaniających usta i nos, a przy wejściu do 

dezynfekcji rąk lub włożenia rękawiczek jednorazowych;  

• Na bieżąco dezynfekowane są  powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Goście 

(z wyłączeniem podłogi); 
 

5. Sport i rozrywka 
 

• Kawiarnia z ogródkiem jest dla Państwa dostępna, przy zachowaniu wytycznych 

sanitarnych wynikających z przepisów prawa;  

• Sala sportowa (ping-pong, bilard, piłkarzyki) jest dostępne z ograniczeniem liczby  osób 

przebywających w niej jednocześnie. Przygotowaliśmy środki dezynfekujące do rąk 

oraz przyrządów sportowych dla osób korzystających z sali;  

• Pozostałe atrakcje udostępniane będą w miarę znoszenia ograniczeń w korzystaniu;  

• Niektóre usługi oferowane w Ośrodku mogą być niedostępne lub mogą ulec zmianie w 

zależności od ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa związanych z COVID-19. 

 
 

6. Rehabilitacja 
 

• W częściach wspólnych pawilonu rehabilitacyjnego przygotowane zostały dla Państwa 

punkty dezynfekcji rąk i rękawiczki jednorazowe, a w ogólnodostępnych łazienkach - 

mydła dezynfekujące wraz z instrukcją użytkowania; 

• Zabiegi wykonywane są w reżimie sanitarnym wynikającym z obowiązujących 

przepisów prawa; 

• Do Dyżurki Pielęgniarek oraz pomieszczeń, w których wykonywane są zabiegi wstęp 

mają wyłącznie osoby w maseczkach osłaniających usta i nos. Osobom bez maseczki 

zabiegi nie będą wykonywane.  
 

7. Informacje dodatkowe 
 

• Pracownicy CWiR zostali zapoznani z wytycznymi określającymi nowy zakres ich 

zadań oraz wprowadzone procedury związane z funkcjonowaniem CWiR w czasie 

trwania epidemii wirusa SARS-COV-2, mające na celu zapewnienie najwyższych 

standardów bezpieczeństwa Gości  i Personelu; 

• Zostały wdrożone procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 w obiekcie;  

 


