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Polityka Anty-COVID-19 

 

To w dużej mierze od Ciebie zależy, czy będziesz bezpieczny i czy bezpiecznie pozostaną inni Goście, przebywający 
w naszym Resorcie. Razem możemy sprawić, że wypoczynek będzie niemal nieskrępowany i odpowiedzialny 
jednocześnie. 

 

Po przyjeździe w hotelowej recepcji, przed dokonaniem formalności związanych z meldunkiem poprosimy Cię o 
wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowie Twojego i bliskich. Zostanie Wam też zmierzona temperatura. Dane te 
nie będą udostępniane osobom postronnym bez powodu, dlatego prosimy – nie wzbraniaj się przed tymi 
czynnościami, tym bardziej, że brak zgody na ich przeprowadzenie może się wiązać z odmową meldunku. Musisz też 
wiedzieć, ze recepcjonista ma prawo jego odmowy jeśli Twój stan zdrowia będzie wskazywał na infekcję mogącą być 
spowodowaną zakażeniem koronawirusem. Zrobimy to TYLKO  dla dobra Twojego i innych. Zaprosimy Cię wówczas na 
pobyt w innym terminie.  

Prosimy Cię, byś zakrywał usta i nos maseczką medyczną zawsze wtedy, gdy opuszczasz swój pokój. To zachowanie 
odpowiedzialne, a nie ograniczające wolność czy swobodę. Zachowaj też dystans od innych Gości. Jeśli posiadasz 
stosowne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jednoznacznie, że nie możesz nosić maseczki, koniecznie przedstaw 
je obsłudze hotelowej.  

Do odwołania wprowadziliśmy zakaż przebywania osób niezameldowanych w Twoim pokoju.  

Przy wszystkich wejściach znajdziesz płyny do dezynfekcji.  

Twój pokój zastaniesz czysty i zdezynfekowany. Pralnia zewnętrzna dodatkowo dezynfekuje i poddaje ozonowaniu 
konfekcję hotelową. Jesteś w nim zatem zupełnie bezpieczny. W trakcie pobytu trwającego krócej niż 4 dni nie 
będziemy sprzątać pokoju, dokonamy tego po Twoim wyjeździe. Jeśli będziesz naszym Gościem dłużej, możesz 
poprosić w recepcji hotelowej o dodatkowe sprzątanie i wymianę ręczników. Oczywiście zrobimy to.  

Posiłki zostały podzielone na tury. Recepcjonista po konsultacji z Tobą przydzieli Ci godzinę, byś swobodnie mógł 
korzystać ze wspaniałości jakie przygotuje dla Ciebie nasz Szef kuchni.  

I na koniec pamiętaj, jeśli poczujesz się gorzej, Twoje objawy wskazywać będą na infekcję mogącą być zakażeniem 
koronawirusem, koniecznie zgłoś ten fakt recepcji. Nasi pracownicy podpowiedzą co robić w takiej sytuacji.  

 

 

 

 

POLITYKA ANTYCOVID – 19  
Zrozum dziś, byśmy wszyscy mogli normalnie funkcjonować jutro.  

 


