REGULAMIN ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:
1.
2.
3.
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Goście którzy mają objawy infekcji nie mogą korzystać z usług Hotelu. Niestety jeśli czujesz się źle, nie będziemy mogli Cię przyjąć.
W hotelu mogą przebywać tylko osoby w nim zameldowane oraz uczestnicy konferencji.
Uczestnicy konferencji mają obowiązek wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji w razie wykrycia zarażenia.
Należy mieć swoją maseczkę i rękawiczki. W Hotelu udostępniamy dodatkowe, jednorazowe rękawiczki, których należy użyć korzystając z windy, lub innych części wspólnych
(nakaz ich noszenia obowiązuje także na salach konferencyjnych).
5. Prosimy zachować bezpieczną odległość, rekomendowana to 2 metry.
6. Po szkoleniu każdorazowo sala jest sprzątana, dezynfekowana i odkażana, aby można było ją udostępnić na kolejne wydarzenia po odpowiednim upływie czasu. Posiadamy
możliwość ozonowania pomieszczeń.
7. Udostępniamy uczestnikom, trenerom oraz organizatorom profesjonalne środki do higieny i dezynfekcji dzięki współpracy z profesjonalistami w tej dziedzinie. Naszymi
dostawcami jest Ecolab, Tork, Ada Cosmetics (każda sala jest wyposażona w płyny dezynfekujące, z których można skorzystać przez cały czas pobytu w hotelu).
8. Nasz personel ma kontrolowaną temperaturę ciała, używają rękawiczek jednorazowych oraz noszą maseczki.
9. Prosimy używać udostępnione przez nas środki do dezynfekcji rąk.
10. Łazienki są dezynfekowane na bieżąco, kilkukrotnie w ciągu dnia (oraz każdorazowo po przerwie w trakcie trwania konferencji).
11. We wszystkich częściach wspólnych oraz pokojach powiesiliśmy instrukcje, jak myć i dezynfekować ręce, prawidłowo ściągać maseczkę czy rękawiczki.
12. Nasza Restauracja serwuje dania na miejscu w formie bufetu oraz serwowane do stołu.
13. Przerwa kawowa ma formę bufetu obsługiwanego przez naszych kelnerów.
14. Personel został skrupulatnie przygotowany na przyjęcie gości oraz przeszkolony z zachowania zasad bezpieczeństwa.
15. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa

ILOŚĆ OSÓB W PRZESTRZENIACH HOTELOWYCH:
1. W windzie może przebywać tylko jedna osoba, warunek ten nie dotyczy rodzin z jednego gospodarstwa domowego, oraz osób
zameldowanych w tym samym pokoju.
2. Przy Recepcji może przebywać maksymalnie 5 osób, nie licząc pracowników Recepcji znajdujących się za ladą Recepcyjną.
3. W całym Hotelu może przebywać jednocześnie maksymalnie 114 gości + obsługa.
4. W salach konferencyjnych 1 osoba na 4 m2 z zachowaniem zaleceń bezpiecznej odległości 2 metrów w zależności
od wielkości sali oraz rodzaju jej ustawienia (na drzwiach każdej sali jest informacja odnośnie ilości w różnych układach.

Przypominamy:

