PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA,
OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „ORLE GNIAZDO HUCISKO”,
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
1. Na terenie Ośrodka obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
2. Przed wejściem do części hotelowej, restauracyjnej należy zdezynfekować ręce
płynem do dezynfekcji znajdującym się w oznaczonych miejscach.
3. W przestrzeni holu recepcyjnego Goście muszą zachować bezpieczną odległość 2m.
4. W holu recepcyjnym, każdy Gość ma mierzoną temperaturę ciała, która nie może
przekroczyć wartości 37,5°C. W przeciwnym razie powinien się udać do placówki POZ.
5. Przed meldunkiem każdy Gość ma również obowiązek podpisania oświadczenia o
zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa.
6. W recepcji istnieje możliwość zakupu maseczek jednorazowych.
7. W pokoju może być zakwaterowana 1 osoba na 4 m2
8. W części hotelowej nie mogą przebywać osoby niezameldowane.
9. Sale szkoleniowe użytkowane są z zachowaniem dystansu społecznego minimum
2m osoby od osoby i nakazem zakrywania nosa i ust.
10. Pomieszczenia takie jak jacuzzi , sauny, kręgielnia są dezynfekowane po każdym
gościu.
11. Posiłki dla Gości będą serwowane na sali restauracyjnej indywidualnie. Goście
w restauracji zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości 1,5m.
12. Posiłki mogą być serwowane indywidualnie do pokoju .
13. W salach restauracyjnych maksymalna liczba osób przebywających to 1 os. na 2 m2
- restauracja hotel A - 150 osób
- restauracja hotel B - 100 osób
14. Odległość pomiędzy blatami stolików wynosi 2m . Przy jednym stoliku może
przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć, pojedyncze osoby, chyba że
odległości miedzy nimi wynoszą minimum 1,5m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
15. W salach restauracyjnych nie jest wymagane od Gości zakrywanie nosa i ust.
16. Obsługa stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające: maseczki, przyłbice,
rękawiczki .
17. Powierzchnie ogólnodostępne hol, korytarze są systematycznie wietrzone.
18. Ogólne toalety, klamki, poręcze, uchwyty oraz inne często dotykane powierzchnie
są dezynfekowane zgodnie z wytycznymi.
19. Blat recepcyjny, terminal płatniczy jest dezynfekowany po każdym Gościu.
20. W trakcie pobytu pokoje hotelowe sprzątane są jedynie na życzenie Gości. Prośbę
taką należy zgłosić w recepcji hotelu.
21. Pokoje po opuszczeniu Gości są wietrzone, dezynfekowane i generalnie sprzątane.
22. Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na
https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe - pokój zabaw,
place zabaw i inne atrakcje hotelowe związane z animacjami dla dzieci są
niedostępne.
23. Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotelei-inne-miejsca-noclegowe - strefy rekreacji takie jak fitness club są niedostępne.

