
                                             #BEZPIECZNIE W PORCIE 110

Bezpieczeństwo to standard w naszym hotelu, jednak w nowej rzeczywistości w jakiej 
przyszło nam żyć, dbamy o nie szczególnie. Chcąc zapewnić naszym Gościom komfortowy 
wypoczynek wprowadziliśmy szereg procedur zgodnych z nowymi zasadami bezpieczeństwa. 
Poznajcie nasze działania przygotowane na czas Państwa pobytu w hotelu Port 110.

         BEZPIECZNA RECEPCJA HOTELU PORT 110

1. Każdy Gość wchodząc do hotelu musi mieć ubraną maseczkę.
2. Zaraz po wejściu należy zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
3. Przy recepcji może znajdować się tylko 1 osoba.
4. Nasi pracownicy pracują w maseczkach jednorazowych lub przyłbicach oraz regularnie 

dezynfekują ręce. 
5. Wszystkie informacje dotyczące podjętych działań w hotelu w związku z COVID 19 w 

hotelu są przekazywane drogą mailową na życzenie gości oraz znajdują się w każdym 
pokoju, w częściach wspólnych i przy recepcji.

6. Zachęcamy Gości do rozliczeń w formie bezgotówkowej.
7. Na bieżąco dezynfekowane są karty meldunkowe, blaty i inne powierzchnie w obrębie 

recepcji.
8. W recepcji prowadzona jest sprzedaż maseczek jednorazowych. 
9. Od 28.11 hotel świadczy swoje usługi tylko i wyłącznie dla osób odbywających podróże 

służbowe, przyjazdy na zgrupowania i pobyty współzawodnictwa sportowego, dla osób 
wykonujących zawody medyczne. 

10. Potwierdzeniem dot. punktu nr 9 jest odpowiednio wystawiony dokument przez 
pracodawcę, polski związek sportowy, podmiot wykonującu działalność leczniczą albo 
pisemne oświadczenie gościa. 

         BEZPIECZNE WNĘTRZA HOTELU PORT 110

1. Wprowadziliśmy nowe procedury sprzątania pokoi, które uwzględniają bardziej staranną niż
dotychczas dezynfekcję wszystkich elementów z którymi miała kontakt osoba przebywająca
w pokoju.

2. Prosimy, abyś w przestrzeniach wspólnych poruszał się w maseczce oraz rękawiczkach 
ochronnych.

3. Każdy Gość opuszczający pokój proszony jest o otwarcie okna, balkonu.
4. Personel sprzątający wyposażony jest w maseczki lub przyłbice.
5. Podczas pobytu Gości pokoje nie będą sprzątane. Chęć wymiany ręcznika lub pościeli 

należy zgłosić telefonicznie w recepcji. 
6. Na terenie obiektu w częściach wspólnych oraz w toaletach ogólnodostępnych zostały 

przygotowane stanowiska z płynami do dezynfekcji oraz instrukcje dezynfekcji rąk.
7. W hotelu regularnie przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni takich jak:

poręcze, klamki, toalety ogólnodostępne, blaty itd.
8. Na terenie obiektu oraz w pokojach przebywają tylko i wyłącznie osoby zameldowane w 

hotelu.

       BEZPIECZNIE I AKTYWNIE W PORT 110 (obowiązuje w sezonie od maja do września)

1. Do dyspozycji Gości jest wypożyczalnia rowerów miejskich oraz wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, chęć wypożyczenia sprzętu należy zgłosić w recepcji.

2. Osoby korzystające z wypożyczalni muszą mieć ubrane maseczki ochronne.
3. Przed wypożyczeniem sprzętu  należy zdezynfekować ręce – stanowisko do dezynfekcji 



będzie we wskazanym przez recepcje miejscu.
4. Korzystając z wypożyczalni sprzętu wodnego stosujemy następujące zasady:

- z jednego sprzętu: rowerek wodny, kajak, łódź, motorówka, mogą korzystać w tym samym
czasie nie więcej niż 2 osoby (z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących 
wspólnie)

5. Dbamy o regularną dezynfekcję całego sprzętu.

BEZPIECZNA RESTAURACJA W PORT 110

1. Po odbiór wynosów zapraszamy do wejścia do restauracj od strony jeziora/parkingu.
Goście hotelowi schodzą do restauracji schodami wewnątrz obiektu.

2. Przed wejściem do restauracji należy zdezynfekować ręce – dozownik z płynem do 
dezynfekcji znajduje się w holu i obok baru.

3. Noszenie osłon ust i nosa w przypadku gości oczekujących w restauracji na odbiór 
zamówienia na wynos.

4. W momencie przemieszczania się do toalet, itd. obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa.
5. Jeżeli jesteś gościem hotelowym i korzystasz ze śniadania mamy przygotowany specjalny 

zestaw, który będzie serwowany do pokoju hotelowego na konkretną godzinę (po 
zameldowaniu na recepcji prosimy o ustalenia godziny, posiłku ciepłego oraz napoju).

6. Aktualnie restauracja świadczy usługi na wynos, z dowozem i room service w godzinach 
12:00 – 21:00. Goście hotelowi mogą korzystać restauracji w tych samych godzinach jednak
posiłki będą dostarczane do pokoju zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

7. Zamówienia na dania z karty i napoje należy składać dzwoniąc na restaurację pod nr tel 664 
426 759.

8. Oferta menu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.restauracjaport110.pl oraz w 
recepcji. 

            BEZPIECZNY PERSONEL W PORT 110

1. Personel hotelu przed rozpoczęciem pracy przystępuje do dezynfekcji rąk a następnie
zakłada maski lub przyłbice oraz rękawiczki ochronne. 

2. Personel regularnie dezynfekuje ręce podczas pracy.
3. Praca w każdym dziale została podzielona w taki sposób, aby ograniczyć kontakty 

między pracownikami do minimum, zasada ta stosowana jest również podczas 
przerw.

4. Każdy pracownik został przeszkolony z zasad zachowania szczególnego 
bezpieczeństwa w związku z COVID 19.

Nieprzerwanie monitorujemy zmiany w zaleceniach i wytycznych dlatego też, zasady te 
obowiązują na dzień dzisiejszy i są na bieżąco modyfikowane.

W imieniu całego personelu prosimy również o wyrozumiałość i stosowanie się do 
powyższych zasad. Wierzymy, że powyższe środki ostrożności zapewnią bezpieczny, 
spokojny i możliwie komfortowy pobyt w naszym hotelu. 
Dziękujemy za zaufanie!

http://www.restauracjaport110.pl/

