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Nasze działania w związku z pandemią Covid-19 

 

 

 

Bezpieczeństwo to standard w naszym hotelu. W nowej rzeczywistości dbamy o nie 

szczególnie, by zapewnić naszym Gościom komfortowy wypoczynek zgodny z nowymi 

zasadami bezpieczeństwa. Poznajcie nasze działania przygotowane na okres Państwa 

pobytów w Parku Rekreacyjno Biznesowym Las Woda.  

 

Bezpieczna przestrzeń. 

 

-Jesteśmy zlokalizowani w środku lasu na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego -

Krajobrazu z dala od miejsc publicznych, galerii, dworców oraz dużych sklepów. 

-Nasz teren to aż 17 000m2  co oznacza, że na jeden pokój hotelowy przypada aż 436m2 

terenu.  

-Tak duży teren pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości. Goście przebywający  

w hotelu nie są narażeni na bezpośredni kontakt z dużą liczbą osób. 

 

Bezpieczeństwo Gości 

 

-Nasze procedury i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego na bieżąco 

dostosowujemy do aktualnych wytycznych m.in. Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego 

-Zachęcamy do regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcjami dostępnymi w hotelowych 

łazienkach. 

-W hotelowych przestrzeniach wspólnych, recepcji oraz restauracji umieszczone są płyny  

do dezynfekcji rąk. 

-Wszystkie powierzchnie, z którymi Gość ma bezpośredni kontakt są regularnie 

dezynfekowane w zgodzie z wytycznymi rządowymi.  
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-Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko jeden Gość 

-Wszyscy pracownicy wyposażeni są w maseczki oraz rękawiczki 

-Lada recepcyjna jest dezynfekowana po każdym Gościu  

-Zachęcamy do rozliczeń bezgotówkowych 

-Wprowadziliśmy szybką procedurę meldowania w hotelu- wystarczy jeden podpis 

-Po każdym pobycie wietrzymy pokój przez cały czas trwania sprzątania (co najmniej 

30minut) 

-Pracownicy działu housekeeping wyposażeni są w maseczki i rękawiczki. 

-Wprowadzamy zasadę sprzątania pokoi na wyłączną prośbę Gości. 

-Nowe procedury sprzątania pokoi uwzględniają szczegółową i skuteczną dezynfekcję 

mebli, armatury, klamek, pilotów, toalety. 

-Umożliwiamy zakup maseczek jednorazowych w hotelowej recepcji 

 

Bezpieczne stanowiska pracy 

 

- W każdym dziale wdrożyliśmy szczegółowe procedury zachowania bezpieczeństwa 

stanowiska pracy 

- Regularne szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących procedur bezpieczeństwa 

sanitarnego  

- Wyposażenie personelu  w środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, maski, płyny 

dezynfekujące 

- Organizacja stanowisk pracy w odległości co najmniej 1,5m 

- Ograniczenie podróży służbowych, szkoleń zewnętrznych oraz spotkań bezpośrednich 

- Codzienna dezynfekcja stanowisk pracy 

- Rozmieszczanie informacji, plakatów, instrukcji szczegółowych promujących reżim 

higieniczno-sanitarny 

- Sumienne przestrzeganie nadrzędnych wytycznych m.in. Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego, zapewniających ochronę przed szerzeniem się zakażeń i innych 

chorób zakaźnych. 

 

Wierzymy, że powyższe środki bezpieczeństwa zapewnią spokojny i komfortowy pobyt  

w naszym hotelu.  Zapraszamy! Zaplanuj pobyt #bezpieczniewLasWodzie 

  


