PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE
W HOTELU DOM POLONII
W PUŁTUSKU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19.

I.

RECEPCJA / POKÓJ HOTELOWY

< Stosowanie przez pracowników obsługi Hotelu maseczek / przyłbic
ochronnych oraz rękawiczek.
< Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej,
poręczy, terminali, kluczy do pokoi, kanap, foteli, itp.
< Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do
Recepcji Hotelowej. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi
w kolejce.
< Ograniczenie do minimum czasu Gościa w holu recepcyjnym.
< Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
< Obowiązkowa dezynfekcja każdego opuszczonego przez Gościa pokoju
przed przyjęciem kolejnego, oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w Hotelu
po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.
< Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv,
telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju oraz
wietrzenie pokoju hotelowego.
< Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowego osób nie będącymi
Gośćmi hotelowymi.
< Zakaz używania suszarek w pokojach.
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II.

RESTAURACJA / BAR / KAWIARNIA.

< Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do
restauracji /baru / kawiarni.
< Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości miedzy stolikami /
krzesłami w restauracjach hotelowych, barach i kawiarniach.
< Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, menaży, porcelany, tac, karty
menu, itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców po każdym Gościu.
< Stosowanie przez pracowników restauracji, barów, kawiarni maseczek /
przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
< Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalenie godzin
obsługi poszczególnych Gości.

III.

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE.

< Zapewnienie płynu do dezynfekcji rak dla Gości w holu recepcyjnym oraz
na każdym piętrze Hotelu przy windach, a także przy wejściu do sal
konferencyjnych, toalet, itp.
< Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sal
konferencyjnych, sale zabaw, sale bankietowe, sale ćwiczeń itp.
< Szczegółowa dezynfekcja toalet w Hotelu.
< Dezynfekcja wind hotelowych.

Odpowiedzi na pytania dotyczące rezerwacji czy środków ostrożności
udziela Recepcja Hotelowa, pod numerem telefonu:
+ 48 23 692 9001 / 9002, lun mailowo pod adresem:
recepcja@zamekpultusk.pl.
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