
 

Szanowni Goście prosimy o zapoznanie się z 

Polityką Bezpieczeństwa Hotelu Bachledówka*** 

sporządzoną zgodnie z wytycznymi dla 

funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w 

trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo 

Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. 

I. RECEPCJA 

 

1. Prosimy o dezynfekcję rąk płynem umieszczonym przy 

wejściu do hotelu oraz na ladzie recepcji.  

2. Na ladzie w naszej recepcji widnieje informacja o 

maksymalnej liczbie Gości mogących jednocześnie 

przebywać w naszym hotelu (106 osób). 

3. Dla Państwa bezpieczeństwa zautomatyzowaliśmy 

formę meldunku w recepcji m.in. : 

• w załączniku maila do Państwa przesyłane będą 

procedury bezpieczeństwa z którymi należy się 

zapoznać przed przyjazdem do Hotelu oraz karta 

meldunkowa z możliwością wcześniejszego wypełnienia 

i odesłania 

• zachęcamy Państwa do uiszczenia w obiekcie 

płatności bezgotówkowej lub przelewu przed 

przyjazdem  

• wydawanie kluczy odbywać się będzie z zachowaniem 

odpowiedniej odległości, klucze w postaci kart są 

każdorazowo dezynfekowane i wydawane w 

jednorazowym etui 

4. Stosowanie przez pracowników naszej obsługi hotelu 

maseczek oraz rękawiczek. 

 

5. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni 

lady recepcyjnej, wózka bagażowego, poręczy, 

terminali, foteli, itp. w holu hotelu. 

 

6. Prosimy o ograniczenie liczby osób oczekujących w 

kolejce do recepcji w holu hotelowym, a także 

zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi 

w kolejce, jak również ograniczenie do minimum czasu 

przebywania Gościa przy recepcji. 

 

7. Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych oraz 

rękawiczek w hotelowej recepcji.  

 

8. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania 

osób niezakwaterowanych w naszym obiekcie. 

 

9. W recepcji na stoliku umieszczone są numery telefonów 

do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych.  

 

10. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi 

procedurami obowiązującymi w hotelu, znajdują się 

one w każdym hotelowym informatorze w pokoju, a 

także są ogólnodostępne w hotelowej recepcji. Podczas 

podpisania karty meldunkowej nasz pracownik 

informuje Gości o panujących procedurach, wymagany 

także jest podpis zatwierdzający procedury na karcie 

meldunkowej.  

 

11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie 

ryzyka epidemicznego w ramach jego usług. 



II. POKÓJ HOTELOWY 

1. Personel sprzątający wyposażony  jest w maseczki i 

rękawiczki. Pościel i ręczniki prane są  w temp. min 60 

ºC z dodatkiem odpowiednich detergentów. Pranie 

dostarczane jest w reżimie sanitarnym, posiadamy 

certyfikat z pralni którą współpracujemy, 

potwierdzający powyższe reguły.  

2. Informujemy, iż room service odbywa się na życzenie 

Gościa, prosimy o zgłoszenie informacji w recepcji. 

3. Po każdym wyjeździe Gościa odbywa się rutynowe 

sprzątanie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni 

oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.  

4. Obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek 

nadmuchowych mieszczących się w łazienkach 

pokojowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE 

1. Hotel zapewnia płyn do dezynfekcji rąk dla Gości przy 

wejściu do hotelu, w recepcji, przed restauracją wraz z 

instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk. 

2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone 

są instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania 

rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki. 

Prosimy o stosowanie się do zaleceń. 

3. Zapewniamy, iż hotel dysponuje odpowiednim 

sprzętem i środkami oraz monitoruje codzienne prace 

porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł 

i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w pomieszczeniach pracy. 

4. W naszym hotelu odbywa się systematyczne wietrzenie 

wszystkich pomieszczeń hotelu, powierzchni 

wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.  

5. W hotelu znajduje się pokój izolatka i jest on 

wyznaczony i wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym można 

czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych (POKÓJ 010- parter obok 

recepcji ) 

6. Dezynfekujemy sprzęty hotelowe udostępniane 

Gościom (np. rower, kijki do nordic wallkingu, wózek 

bagażowy itp.) po każdym użyciu.  

 

 

 



IV. RESTAURACJA 

1.  Odbywa się będzie każdorazowa dezynfekcja 

porcelany, tac, karty menu, wyparzanie sztućców itp. po 

każdym użyciu przez Gościa. 

2  Śniadania oraz obiadokolacje są serwowane dla każdego 

Gościa do pokoju  wg ustalonego wcześniej menu na każdy 

dzień.   

3. Posiłki wydawane są w godzinach podanych przez recepcję  

4. Uprzejmie prosimy po zjedzeniu posiłku o odłożenie tacy z 

brudnymi naczyniami na korytarz, a obsługa kelnerska 

zabierze wszystko 

5. Dodatkowe zamówienia do pokoju lub na wynos typu 

alkohol, dania z karty menu, deska serów, lunch box, autorski 

zestaw grillowy itp.  można zamawiać pod numerem 

wewnętrznym 304 

6. W przypadku, gdy Państwo potrzebują pomocy lub mają 

pytania prosimy się kontaktować z obsługa kelnerska pod 

numerem 304 

7. Personel restauracji wyposażony jest w maseczki oraz 

rękawiczki ochronne.   

 

 

 

 

 

 

 

V. PRACOWNICY 

1. Obowiązkowe noszenie maseczek, rękawiczek, częste 

dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez 

wszystkich pracowników znajdujących się w 

przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi. 

2. W hotelu odbywają się bieżące szkolenia pracowników 

z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. 

Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu 

dotyczącej zachowania szczególnych środków 

ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.  

3. Odbywa się mierzenie temperatury przy przyjściu 

każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu 

podgorączkowego i objawów chorobowych ma miejsce 

oddelegowanie pracownika do domu. 

4. Hotel zapewnienia wszelkie środki do dezynfekcji dla 

Pracowników.  

5. W obiekcie jest wprowadzona dodatkowa dezynfekcja 

przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, 

pomieszczeń socjalnych oraz magazynów. 

6. Nasi pracownicy zachowują podczas przebywania ze 

sobą bezpieczne odległości. 

 

 


