COVID-19 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Nolegi w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, ul.Lipowa 10

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Naszych pracowników, zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-iinne-miejsca-noclegowe, wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny.

Bezpieczeństwo na terenie obiektu i recepcji:
1. Do oferty noclegowej prowadzi tylko jedno wejście/wyjście
2. Obowiązuje zakaz przebywania w pokojach hotelowych osób niezameldowanych
3. W trosce o innych przebywających w Centrum Sportów Konnych Gości, obiekt przyjmuje
tylko osoby zdrowe. w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu Gość i osoby mu towarzyszące nie zostaną przyjęte
do hotelu.
4. Maksymalne obłożenie zajętych pokoi w obiekcie noclegowym może wynosić 50% to są
trzy pokoje.
5. Na teren części noclegowej mają wstęp wyłącznie Goście hotelowi, pracownicy i
dostawcy/serwisanci.
6. Goście, pracownicy i dostawcy/serwisanci mają obowiązek dezynfekcji rąk zaraz po wejściu
do hotelu, na terenie hotelu poruszają się w maseczkach bądź przyłbicach
oraz w rękawiczkach jednorazowych.
7. W przestrzeniach ogólnodostępnych znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym:
wejście główne, wejście do części noclegowej, w pobliżu toalet ogólnodostępnych.
8. Wszystkie powierzchnie oraz elementy wyposażenia w przestrzeniach ogólnodostępnych
są systematycznie dezynfekowane oraz wietrzone
9. W recepcji została zamontowana przezroczysta osłona
10. W recepcji dostępne są maseczki jednorazowe
11. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych
12. Wprowadzone zostały ograniczenia w korzystaniu z miejsca zabaw dla dzieci, basenu.
Sauna została wyłączona z użytkowania.
13. Nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i utrzymywania hotelu
w podwyższonym reżimie sanitarnym.

14. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu Gość
jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym recepcję pod numerem telefonu 882
786 630.
15. Hotel zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania Gości w sytuacji wystąpienia na
terenie hotelu podejrzenia zakażenia, które to wstrzymanie może być wynikiem działania
służb sanitarno-epidemiologicznych. Sytuacja taka będzie traktowana jako działanie siły
wyższej, niezawinione przez hotel i wykluczające odpowiedzialność hotelu za ewentualne
poniesione szkody. W takiej sytuacji hotel dokona zwrotu zaliczki lub odliczenia za
niewykorzystaną część pobytu.
Bezpieczeństwo w pokojach noclegowych
1. Po każdym pobycie pokoje hotelowe są sprzątane i wietrzone z zastosowaniem
szczególnych procedur dezynfekcji, z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z
wytycznymi GIS.
2. Serwis pokoi w trakcie pobytu odbywa się, po uprzednim zgłoszeniu w recepcji, wyłącznie
na życzenie Gościa i pod jego nieobecność w godz. 08:00-12:00
Gastronomia
1. Serwowanie posiłków w stołówce zostało całkowicie wstrzymane

Zachęcamy Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi
w hotelowych łazienkach, do dezynfekcji rąk oraz do utrzymywania bezpiecznej odległości
w kontaktach bezpośrednich.

Ważne telefony:
1. Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbowie Tarnowskiej,
dabrowatarnowska@psse.malopolska.pl, tel. + 48 222 500 115
2. Całodobowa infolinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie
Tarnowskiej
tel. + 48 222 500 115
3. Infolinia NFZ tel. 800 190 590

