BEZPIECZNY HOTEL - BEZPIECZNY GOŚĆ - BEZPIECZNY PERSONEL
#BezpiecznyKompleksBeskid
W naszej nowej rzeczywistości bezpieczeństwo stało się jeszcze większym
priorytetem niż wcześniej. Spokój, którego szukamy nabrał jeszcze
mocniejszego znaczenia. Dzięki lokalizacji hotelu blisko lasu, dużej przestrzeni
zielonych terenów wokół obiektu, pozwalają one na organizację Państwa
pobytów zgodnie z bezpieczeństwem, w spokoju i relaksie.
Tego Wam teraz życzymy!

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W KOMPLEKSIE BESKID
BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ:
1. Elementy przestrzeni wspólnej (klamki, uchwyty, poręcze, włączniki świateł, klucze,
terminale płatnicze, lady, kanapy, fotele, stolik itp.) są na bieżąco oczyszczane, za pomocą
certyfikowanych środków właściwościach antybakteryjnych i dezynfekujących.
2. Osoby przebywające w obiekcie (Goście, pracownicy wewnętrzni, zewnętrzni dostawcy) są
szczegółowo poinformowane o wprowadzonych środkach bezpieczeństwa oraz zobowiązane
do ich przestrzegania.
3. Pracownicy hotelu zostali odpowiednio przeszkoleni, aby zapobiegać przejawom
ewentualnego nieprzestrzegania nowych procedur.
4. Osoby przebywające w obiekcie, zobowiązane są do przestrzegania szczególnych środków
bezpieczeństwa w częściach wspólnych (m.in. dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu min. 2
metrów, niegromadzenia się, dbania o ochronę własną).
5. Osoby dopuszczone do obiektu, poddawane są weryfikacji i kontroli w celu uniknięcia
rozprzestrzeniania się ewentualnego zagrożenia chorobowego w częściach wspólnych.
Decyzja o ograniczeniu aktywności w częściach wspólnych jest podejmowana indywidualnie
dla przypadku.
6. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób niepowiązanych z obiektem w danym
okresie czasu - w tym osób niezameldowanych oraz personelu poza godzinami pracy.
7. Wprowadzono wzmożoną dezynfekcję części wspólnych, szczególnie narażonych na rozwój
wirusów i bakterii, w tym: toalet, wind, holu.
8. Duży teren zewnętrzny i duże powierzchnie wspólne dają możliwość zachowania
bezpiecznych odległości.
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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W KOMPLEKSIE BESKID
BEZPIECZNA RECEPCJA:
1. Przed wejściem do Recepcji każdy Gość ma obowiązek zdezynfekować dłonie.
2. Przy Recepcji mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
3. Recepcja jest wyposażona w środki doraźnej ochrony osobistej: w bezpłatne gumowe
rękawiczki i płyny dezynfekujące.
4. W Recepcji możliwy jest zakup maseczek jednorazowych.
5. Poruszanie się po częściach wspólnych hotelu, możliwe jest tylko w maseczkach.
6. Zameldowanie Gościa, będzie ograniczać się do podpisu na karcie meldunkowej.
7. Rekomendowana jest płatność elektroniczna za pobyt.
8. Po każdym Gościu Recepcjonista zobowiązany jest do zdezynfekowania blatu recepcyjnego/
biurka, powierzchni płaskich, terminala, z których korzystał Gość.

BEZPIECZNY BAR:
1. Bufety śniadaniowe zostały zastąpione zestawami śniadaniowymi, serwowanymi do pokoju.
Każdy zestaw zawiera przekąski zimne, danie gorące, napoje i pieczywo.
2. Zamawianie dań z Restauracji funkcjonuje na zasadach - Room Service (do pokoju).Należy
telefonicznie zamówić dania w Recepcji hotelu.
3. Obsługa wyposażona jest w maseczki i rękawiczki.
4. Rekomendujemy płatność elektronicznie za rachunek.

BEZPIECZNA RESTAURACJA:
1. Zamawianie napoi w barze funkcjonuje na zasadach – Room Service (do pokoju). Należy
telefonicznie zamówić dania w Recepcji hotelu.
2. Obsługa wyposażona jest w maseczki i rękawiczki.
3. Rekomendujemy płatność elektronicznie za rachunek.

34-745 Spytkowice 135A
NIP: 735-10-02-264

+48 18 268 89 20
+48 18 268 88 33

rezerwacja@kompleksbeskid.pl
www.kompleksbeskid.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W KOMPLEKSIE BESKID
BEZPIECZNA REHABILITACJA:
1. Przed rozpoczęcie zabiegu, konieczna jest dezynfekcja dłoni.
2. Każdy z Pacjentów musi mieć założoną maseczkę.
3. Prosimy telefoniczne umawianie wizyt, tak aby nasi pracownicy mogli ustalać harmonogram
przyjmowanych pacjentów.
4. Obsługa wyposażona jest w maseczki i rękawiczki.5. Rekomendujemy płatność
elektronicznie za rachunek.

BEZPIECZEŃSTWO OD ŚRODKA:
1. Sprzątnie pokoju następuję tylko po wyjeździe Gościa.
2. Nowe procedury sprzątania uwzględniają szczególną dezynfekcję mebli, armatury, klamek,
pilotów, toalety.
3. Jeśli Gość życzy sobie sprzątnie należy, wywiesić zawieszkę „Proszę posprzątać mój pokój” i
zawiesić ją na drzwiach pokoju.
4. Czyszczenie i dezynfekcja pokoju odbywa się w trzech etapach:
a. Przy użyciu chemii - za pomocą certyfikowanej chemii gwarantującej najwyższy standard
ochrony o właściwościach antybakteryjnych i dezynfekujących.
b. Przy użyciu sterylizatora UV - światło ultrafioletowe posiada zdolność do uszkadzania i
dezaktywowania mikroorganizmów w 99%.
c. Przy użyciu generatora ozonu - ozonator jest nowoczesnym i sprawdzonym urządzeniem
mającym na celu zatrzymanie rozwoju i eliminowanie bakterii, wirusów i grzybów. Metoda
ta zapewnia usunięcie z powierzchni organizmów odpornych na środki chemiczne i
temperaturę.
d. Pokój podczas serwisu sprzątania jest wietrzony.
5. Personel obiektu, zapewniający czystość w pokojach, został szczegółowo przeszkolony z
dbania o dokładną dezynfekcję wszystkich elementów w pokoju.
6. Personel obiektu jest zobowiązany do zachowania i przestrzegania doraźnych środków
ochrony własnej: posiadanie jednorazowych rękawiczek gumowych, jednorazowych
maseczek, ochrony na włosy, odpowiedniej odzieży.
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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W KOMPLEKSIE BESKID
OGÓLNE - RAZEM CHRONIMY BARDZIEJ:
1. W hotelu wprowadzono dodatkowe kontrole, zapewniające stałe dbanie o przestrzeganie
przez personel oraz Gości obiektu ww. punktów regulaminu obiektu.
2. W hotelu wprowadzono ścisłe kontrole wśród pracowników obiektu i osób powiązanych z
obiektem, wykonujących czynności niezbędne do sprawnego działania obiektu.
3. W hotelu wprowadzono obowiązkowe szkolenia personelu z zakresu; nowych środków
ochrony, wprowadzonych procedur bezpieczeństwa oraz reagowania w nagłej potrzebie.
4. Zarządzający hotelem monitorują zmieniającą się sytuację i sukcesywnie rozwijają procedury
bezpieczeństwa, mające na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich osób powiązanych stale i
tymczasowo z obiektem.
5. Personel hotelu zobowiązuje się do dbania o życie i zdrowie swoich Gości oraz
współpracowników zgodnie procedurami obiektu oraz zaleceniami i zmianami Ministerstwa
Zdrowia oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
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