#bezpiecznyhotel

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
W NASZYM HOTELU

Drodzy Goście,
zdrowie i Państwa bezpieczeństwo są dla nas najwyższą wartością. W związku z obecną sytuacją w kraju i na
świecie zaostrzyliśmy zasady bezpieczeństwa i higieny w naszym hotelu. Wprowadzone zmiany mają na celu
zapewnić Państwu bezpieczny i spokojny pobyt w Hotelu Sułkowski. Do przyjętego rezimu sanitarnego będziemy
wdrażali na bieżąco modyfikacje zgodnie z aktualnymi rządowymi rozporządzeniami oraz zaleceniami Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.
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Bezpieczna lokalizacja
Hotel Sułkowski znajduje się w bezpiecznym oddaleniu
od dużych aglomeracji miejskich, nad samym brzegiem
Jeziora Dominickiego, w sercu Przemęckiego Parku
Krajobrazowego obfitującego w malownicze lasy,
jeziora, rzeczki i kanały. Znajdziesz tu urokliwe trasy
spacerowe, szlaki rowerowe i konne, a miłośnicy
rekreacji na wodzie z pewnością będą zadowoleni z
możliwości jakie daje Jezioro Dominickie oraz pobliski
Konwaliowy Szlak Kajakowy. Zapraszamy do korzystania
z naszej dużej prywatnej piaszczystej plaży ze strefą
leżaków rozstawionych z zachowaniem bezpiecznego
2-metrowego odstępu oraz oferty gastronomii na
wynos.

Bezpieczna recepcja
• Bezpośrednio przy stanowisku recepcyjnym może
znajdować się tylko 1 Gość
• W lobby recepcyjnym oprócz pracowników hotelu
mogą przebywać jednocześnie max 2 osoby
• Wyznaczyliśmy miejsca oczekiwania Gości w kolejce w
odległościach co 2 metry
• Goście są oddzieleni od recepcji płytą plexi
• Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum,
zachowując przy tym kompleksową obsługę
• Zapewniamy Gościom dostęp do środków
dezynfekujących w holu recepcyjnym
• Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed
rozpoczęciem procesu meldunku
• Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne
powierzchnie ogólnodostępne są regularnie
dezynfekowane przez pracowników
• Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w
pokoju hotelowym lub apartamencie osób tam

niezameldowanych
• Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych
• Na bieżąco dezynfekujemy karty do pokoi
• Regularnie wietrzymy cała przestrzeń lobby
recepcyjnego
• Umożliwiamy zakup maseczek ochronnych w recepcji
hotelu

Bezpieczny pokój
• Dezynfekujemy pokój hotelowy po każdym wyjeździe
• Wietrzymy pokoje hotelowe po każdym pobycie przez
co najmniej 15 minut
• Każdy pokój hotelowy jest generalnie sprzątany, a
wszystkie powierzchnie takie jak blat, klamki, włączniki,
telefon, pilot do telewizora są dezynfekowane
specjalnymi środkami odkażającymi
• Wprowadziliśmy zakaz używania suszarek
nadmuchowych w łazienkach
• Dodatkowa pościel, ręczniki są dostarczane przez
obsługę w specjalnych foliowych osłonach
• Pracownicy housekeeping sprzątają pokoje
wyposażeni w maseczki ochronne i rękawice
jednorazowe, które są utylizowane po zakończeniu
sprzątania danego pokoju

Bezpieczna restauracja
• Przed wejściem do restauracji wymagana jest
dezynfekcja rąk według podanej na miejscu instrukcji
• Po wejściu do lokalu prosimy oczekiwać na obsługę
kelnerską, która wskaże Państwu stolik. W trakcie
oczekiwania należy zachować min. 2 m odstępu od
innych Gości
• Zakrywanie ust i nosa nie jest wymagane podczas
posiłku, natomiast prosimy o zakrywanie ich maseczką,
przyłbicą lub inną częścią odzieży podczas wchodzenia
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i wychodzenia do restauracji
• Wszystkie zamówienia przyjmowane są przez obsługę
kelnerską przy stoliku
• Sugerujemy dokonywać płatności bezgotówkowo
• Kucharze i kelnerzy mają obowiązek noszenia przyłbic
lub maseczek oraz rękawiczek
• Naczynia i sztućce są podwójnie wyparzane

Bezpieczne przestrzenie
ogólnodostępne
• W miejscach ogólnodostępnych (w lobby
recepcyjnym, przed restauracją, przy wejściach do
windy, przy toaletach, itp.) udostępniamy dozowniki z
płynem dezynfekującym
• Wszystkie przestrzenie ogólnodostępne regularnie
wietrzymy oraz dezynfekujemy powierzchnie
• W toaletach ogólnodostępnych umieściliśmy
dozowniki z mydłem antybakteryjnym
• W każdej toalecie umieściliśmy instrukcję mycia rąk, a
przy każdym dozowniku instrukcję dezynfekowania
• W częściach wspólnych wprowadziliśmy nakaz
korzystania z maseczek
• Ze szczególną dokładnością dezynfekujemy windy,
poręcze na klatkach schodowych oraz toalety

Bezpieczni pracownicy
• Wszyscy pracownicy bezwzględnie przestrzegają
zasad pracy w przyłbicach lub maseczkach ochronnych,
rękawiczkach jednorazowych oraz - w zależności od
pełnionej funkcji - dodatkowo w odzieży ochronnej.
Każdy pracownik regularnie dezynfekuje swoje
narzędzia pracy oraz dba o higienę i czystość rąk
• Przeszkoliliśmy pracowników w zakresie
przestrzegania szczególnych środków bezpieczeństwa
• Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do
dezynfekcji rąk dla pracowników w przestrzeniach

dostępnych dla pracowników
• Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni
wspólnych dla pracowników – szatni, kuchni,
pomieszczeń socjalnych oraz magazynów
• Zadbaliśmy o bezpieczne stanowiska pracy, a tam,
gdzie jest to możliwe, zachowujemy zalecane odstępy

#bezpiecznyhotel zaprasza!

