W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wdrożyliśmy szereg dobrych zasad higieny i bezpieczeństwa, które pozwolą cieszyć
się udanym pobytem w naszym hotelu.
RECEPCJA
 Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość;
 Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry.
Maksymalna ilość osób w recepcji to 5;
 Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi;
 Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum, zachowując przy tym kompleksową obsługę klienta;
 Zapewniamy nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących dla Gości w holu recepcyjnym;
 Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed podejściem do recepcji;
 Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez
pracowników;
 Rekomendujemy płacenie kartami płatniczymi;
 STREFY OGÓLNE (KORYTARZE, HOLE, LOBBY, TOALETY):
 W miejscach ogólnodostępnych, w tym w recepcji, przed restauracją udostępniamy dozowniki z płynem
dezynfekującym;
 Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie wietrzymy oraz dezynfekujemy;
 W każdej toalecie ogólnodostępnej oraz przy każdym dozowniku umieściliśmy instrukcję mycia rąk;
 Ze szczególną dokładnością dezynfekujemy toalety, klamki, poręcze na klatkach schodowych w częściach wspólnych;
 Prowadzona jest regularna dezynfekcja wind hotelowych zgodnie z wytycznymi;
 Przyciski na panelu w windzie jak i przyciski do przywołania windy pokryte są folią, która jest regularnie wymieniana;
STREFA WELLNESS AND SPA











Zgodnie z rozporządzeniem ze strefy Blue Bay jednocześnie może skorzystać maksymalnie 50% maksymalnego
obłożenia – czyli 15 osób
zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
W Szatni usunięte zostały wszelkie ławki i krzesła,
Do dyspozycji pozostają 2 z 3 prysznicy w każdej części – aby użytkownicy mogli zachować dystans,
Szafki oraz kluczyki do szafek są dezynfekowane po każdym użytkowniku
regularnie dezynfekujemy powierzchnie wspólne takie jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła,
kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.
Przy wejściu umieszczony został preparat do dezynfekcji rąk,
W toaletach wywieszono instrukcje odnośnie:
 mycia rąk
 dezynfekcji rąk
 zdejmowania i zakładania rękawiczek
 zdejmowania i zakładania maseczki.
Użytkownicy mają obowiązek:
o dezynfekcji rąk przy wejściu na teren obiektu,
o przestrzegać zasad higieny na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod
natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
o Przestrzegać ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przechodząc do hali basenowej zdezynfekować stopy,
o pamiętać o zachowaniu dystansu od pozostałych użytkowników
o nosić osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie oraz korzystania z sauny – osłona ust i nosa
powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni,
o ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

Do dyspozycji pozostałe wyłącznie sauna sucha (Łaźnia parowa do odwołania pozostaje nieczynna)



Poniedziałek – piątek w godzinach 20:00 – 23:00
Sobota – Niedziela 6:00 – 23:00 – poza czasem, gdy odbywają się zajęcia.
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