
GOŚCIE HOTELOWI
1. Podczas zameldowania przy stanowisku recepcyjnym może przebywać 1 osoba.

W kolejce do recepcji należy zachować dystans - minimum 2 metry. 
2. Mierzenie temperatury odbywa się na życzenie Gościa.
3. Karty do pokoi, długopisy, poręcze, klamki oraz meble w przestrzeniach wspólnych

są systematycznie dezynfekowane.
4. Recepcja oraz wszystkie przestrzenie wspólne są systematycznie dezynfekowana 
5. Przy recepcji oraz w przestrzeniach ogólnodostępnych (lobby, korytarze, toalety, windy,

sale konferencyjne i bankietowe) są dostępne płyny do dezynfekcji rąk dla Gości hotelowych.
6. Zaleca się ograniczony czas przebywania w recepcji hotelowej. 
7. Zaleca się niegrupowanie w przestrzeniach ogólnodostępnych. 
8. Użytkowanie sal konferencyjnych jest dozwolone na zasadach opisanych aktualnymi przepisami

prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby).
9. Sprzątanie pokoi odbywa się jedynie na życzenie Gościa.
10. Pokoje są sprzątane i dezynfekowane po pobycie każdego Gościa.
11. Funkcjonowanie restauracji i barów odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi

w protokole dotyczącym restauracji.
12. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego Goście są zobowiązani do: 

• noszenia maseczek ochronnych
• częstego mycia rąk wodą z mydłem 
• osuszania rąk płynem do dezynfekcji. 

12. W przypadku braku noszenia maseczki przez Gości w przestrzeniach wspólnych oraz na terenie
parku hotelowego, pracownicy mogą zwrócić uwagą i poprosić Gościa o jej założenie.

13. Rękawiczki oraz maseczki ochronne można zakupić w hotelowej recepcji. 
14.  W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia

usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz Personelu hotelu – informacja w recepcji hotelu.

PRACOWNICY 
1. Obowiązek mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcja płynem przed rozpoczęciem pracy.
2. Bezwzględny obowiązek pracy w maseczkach, przyłbicach i rękawiczkach. 
3. Dezynfekcja przestrzeni wspólnych, w których przebywają pracownicy oraz dostęp

do płynów dezynfekcyjnych (szatnie, pomieszczenia socjalne, biura). 
4. Kampania informacyjna oraz szkolenie pracowników z zachowania najwyższych środków

bezpieczeństwa i zdrowa.

Do zobaczenia nad Jeziorem Zegrzyńskim!
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